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APRESENTAÇÃO

A Associação Brasileira de Enfermagem e o Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem-CEPEn,
apresentam o 32º volume do Catálogo “Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores em
Enfermagem”, contendo as produções informadas e catalogadas ao longo do ano de 2013 e início de
2014. Nessa edição, foram incluídos 187 resumos de teses de doutorado e 378 de dissertações de
mestrado, totalizando 565 produções acadêmicas, com links para os textos completos divulgados nas
Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações das Universidades, onde os programas de pós-graduação
estão situados.
O registro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, em Setembro de
2014, indicou a existência de 66 programas de pós-graduação na área da Enfermagem, no Brasil, com
um total de 96 cursos, sendo 49 de mestrando acadêmico, 15 de mestrado profissional e 32 de
doutorado.
Diferentemente dos anos anteriores, em 2014 a importação dos dados para a elaboração do catálogo não
ocorreu diretamente do Banco de Teses da CAPES, pelo momento de transição da mudança do sistema,
com a implantação da plataforma Sucupira. Até a finalização deste catálogo as informações dos trabalhos
defendidos em 2013 e 2014 ainda não estavam disponíveis no Banco de Teses; por esse motivo, nesse
volume, constam apenas os resumos das produções acadêmicas recebidas na Secretaria do CEPEn.
Considerando que tais informações são de fluxo contínuo, aquelas que não constarem deste catálogo
serão inseridas nos próximos.
O Catálogo “Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores em Enfermagem” tem o objetivo de
promover a difusão do conhecimento acadêmico de Enfermagem para a comunidade científica e a
manutenção de sua regularidade tem sido um compromisso da Diretoria da ABEn Nacional ao longo do
tempo. Sendo assim, ainda que não tenhamos a totalidade da produção de dissertações e teses, pelos
motivos já mencionados, registramos neste período, 565 produções das quais 68,15 % são de programas
de pós-graduação localizados na região Sudeste; 8,14% da região Sul; 20,70% da região Nordeste; 2,30
do Distrito Federal e 0,71% da região Norte. Não houve nenhuma informação acerca de teses de livre
docência, que certamente devem ter ocorrido. Permanece o desafio de que a totalidade das produções
acadêmicas, incluindo as teses de livre docência cheguem ao CEPEn para que os Catálogos possam
retratar de fato a extensa e profícua produção brasileira na modalidade em foco.
Com este catálogo a ABEn reitera o compromisso com a Enfermagem Brasileira, permanecendo um
outro desafio que é o de assegurar informações atualizadas para a construção coletiva da memória de
sua produção científica.
A diretoria da ABEn Nacional – Gestão 2013-2016 e o grupo de colaboradores do CEPEn agradecem a
todos que enviaram as informações constantes deste Catálogo e registram a satisfação de trazer a
público, mais uma vez, o produto deste importante trabalho.

a

Prof Dra. Regina Aparecida Garcia de Lima
Diretora do CEPEn
Brasília, outubro de 2014

6

LINHAS DE PESQUISA EM ENFERMAGEM

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

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

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

1.3 Ética em Saúde e Enfermagem

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

1.4 História da Enfermagem

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

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

2.1 Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem

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

2.2 Saúde e Qualidade de Vida

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

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

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

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

3.3 Produção Social e Trabalho em Saúde e
Enfermagem

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

3.4 Gerenciamento dos Serviços de Saúde e de
Enfermagem

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

3.5 Informação/Comunicação em Saúde e
Enfermagem

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

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

o

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

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

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

Total
378
187
565

Teses e dissertações por ano de defesa
Ano de defesa
2006
2008
2011
2012
2013
2014
Total

Total
1
1
1
46
424
92
565

Teses e dissertações por Região Geoeconômica
Região Geoeconômica

Sudeste

Sul

Nordeste

Norte

Total

Estado

o

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Sub-total
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sub-total
Ceará
Bahia
Paraíba
Rio Grande do Norte
Sub-total
Distrito Federal (Brasília)
Sub-total
Pará
Sub-total

Total
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N
257
62
66
385
13
33
46
41
32
43
01
117
13
13
04
04
565

%
45,49
10,98
11,69
68,15
2,30
5,84
8,14
7,25
5,66
7,61
0,18
20,70
2,30
2,30
0,71
0,71
100,00

Teses e dissertações por Estado da Federação
Estado
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Ceará
Santa Catarina
Bahia
Paraíba
Brasília
Pará
Rio Grande do Norte
Total

Total
257
62
13
66
41
33
32
43
13
04
01
565

Teses e dissertações por instituição de defesa
Instituição
Universidade de São Paulo
Universidade do Ceará
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal Santa Catarina
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Rio Grande
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Estadual Paulista
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade de Brasília
Universidade do Estado do Pará
TOTAL

Dissertações
134
23
24
19
49
09
01
42
25
17
02
16
13
04
378

Teses e dissertações por área de concentração por instituição de defesa
Área de concentração e instituição de defesa
Ciências
Ciências da Saúde
Universidade de São Paulo
Universidade Federal de Minas Gerais
Cuidado em Saúde
Universidade de São Paulo
Enfermagem
Universidade de São Paulo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem em Saúde Coletiva
Universidade de São Paulo
Enfermagem em Saúde Pública
Universidade de São Paulo
Enfermagem Fundamental
Universidade de São Paulo
Enfermagem Materno Infantil
Universidade de São Paulo
Enfermagem na Saúde do Adulto
Universidade de São Paulo
Enfermagem Psiquiátrica
Universidade de São Paulo
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Teses
104
18
08
14
17
04
01
02
19
187

Total
238
41
32
33
66
13
01
43
27
17
02
35
13
04
565

TOTAL
220
3
2
1
24
30
15
14
1
1
1
42
42
64
64
1
1
13
13
27
27

Enfermagem, biociência, saúde, ambiente e cuidado
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e em saúde
Universidade de São Paulo
O cuidar nos processos de reproducão humana: modelos, agentes e prática
Universidade de São Paulo
Saúde Coletiva
Universidade de São Paulo
Ciências da Saúde
Enfermagem na Saúde do Adulto
Universidade de São Paulo
Ciências de Enfermagem
Enfermagem
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Cuidado em Saúde
Cuidado em Saúde
Universidade de São Paulo
Enfermagem
Universidade Federal da Paraíba
Cuidado e Trabalho em Saúde e Enfermagem
Universidade Federal de São Carlos
Cuidado em Enfermagem e Saúde
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Minas Gerais
Cuidado em Saúde
Universidade de São Paulo
Universidade Federal da Paraíba
Cuidados da Saúde e Enfermagem
Universidade de Brasília
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Ceará
Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Universidade Federal de Santa Catarina
Enfermagem
Univesidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade de São Paulo
Universidade do Estado do Pará
Universidade do Rio de Janeiro
Universidade Estadual Paulista
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Enfermagem e Saúde
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio Grande
Enfermagem em Saúde Coletiva
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem em Saúde Pública
Universidade de São Paulo
Enfermagem fundamental
Universidade de São Paulo
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem na Atenção À Saúde
Universidade Federal da Paraíba

12

1
1
21
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
337
1
5
3
19
18
1
4
3
1
2
1
1
1
5
5
61
17
6
4
1
2
1
4
1
13
4
8
19
2
4
1
12
1
1
1
1
13
2
9
2
9
8

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Enfermagem na Promoção da Saúde
Universidade Federal do Ceará
Enfermagem na Saúde do Adulto
Universidade de São Paulo
Enfermagem na saúde do idoso
Universidade de São Paulo
Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem no processo de cuidar da saúde da criança e do neonato
Universidade Federal do Ceará
Enfermagem Obstétrica e Neonatal
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem Pediátrica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem Psiquiátrica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Enfermagem, biociência, saúde, ambiente e cuidado
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Filosofia e Cuidado em Saúde e Enfermagem
Universidade Federal de Santa Catarina
Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Universidade Federal de Santa Catarina
Filosofia, Saúde e Sociedade
Universidade Federal de Santa Catarina
Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Universidade Federal da Bahia
Gênero, cuidado e organização dos serviços de saúde
Universidade de São Paulo
Universidade Federal da Bahia
Identidade de Gênero e Saúde
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Políticas, práticas e cuidado em saúde e enfermagem
Universidade de Brasília
Promoção da saúde
Universidade Federal do Ceará
Saúde Coletiva
Universidade de São Paulo
Saúde da Criança
Universidade Federal do Ceará
Saúde e Enfermagem
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio Grande
Enfermagem de Saúde Pública
Enfermagem em Saúde Pública
Universidade de São Paulo
Saúde e Enfermagem
Enfermagem fundamental
Universidade Federal da Paraíba
Saúde e Enfermagem
Universidade Federal de Minas Gerais

1
32
32
6
6
1
1
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
17
1
1
15
15
12
12
26
26
6
1
5
1
1
12
12
3
3
1
1
1
1
51
49
1
1
1
1
1
8
2
2
6
6

Nota: A informação sobre área de concentração foi extraída da própria tese ou dissertação e do Portal
Capes, de modo que os documentos que não possuem essa informação, não estão representados nesse
quadro.
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PARTE 1 – DISSERTAÇÕES DE MESTRADO

14

Dissertações de Mestrado

Nº de Classificação: 18555
MELLO, Bruna Luiza Dutra de. Quedas de pacientes em instituições hospitalares:
uma revisão integrativa da literatura. 2013. p. 468. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica de organização de Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Évora, Yolanda Dora Martinez
Resumo: Casos de profissionais cometendo iatrogenias em relação a erros de
medicação, lesões cutâneas em clientes por material cortante, entre outros, mostrados
na mídia televisiva, muitas vezes com pessoas em menoridade, como as crianças, em
geral causam grande impacto e empatia frente à sociedade. Dentre estes eventos
adversos, estão as quedas de pacientes, uma das injúrias mais relatadas dentr as que
são englobadas na segurança do paciente. Assim, este estudo objetivou aplicar uma
metodologia da revisão integrtiva para identificar estudos desenvolvidos sobre o tema
quedas e/ou acidentes por quedas de pacientes em instituição hospitalar. A revisão
integrativa contemplou seis etapas, sendo que na quinta etapa (interpretação ou
integração dos resultados) foram utilizados sete níveis de evidência para a classificação
dos estudos. Asim, este estudo proporcionou ter uma visão ampla sobre os diferentes
contextos inerentes às quedas de pacientes hospitalizados, a fim de se conseguir
desenvolver ações preventivas custo-efetivas e que proporcioneuma assistência de
qualidade aos indivíduos assistidos em instituições hospitalares.
Palavras-chave: Assitência de enfermagem. Eventos adversos. Queda de pacientes.

Abstract: Cases of professionals committing iatrogenic regarding medication errors,
cutaneous lesions in customers by cutting material, among others, shown in television
media often with underage people, such as children, in general cause greatly impact and
empathy for society. Of these adverse events, patient falls are one of the most reported
injuries among which are included in the safety of the oatient. Thus, this study aimed to
apply an integrative review methodology to identify studies development about the topic
of falls and/or accidents from falls of patients in hospital. The integrative review included
six stages, whereas the fifth step (interpretation or integration of results) seven levels of
evidence were used to classify the studies. Thus , this study provided take a broad view
on the different contexts inherent to inpatients falls in order to can develop cost-effective
preventive actions that provides quality care to individuals assisted in hospitals.
Key words: Adverse Events. Inpatient falls. Nursing Care.
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Nº de Classificação: 18559
FREGONESI, Brisa Maria. Prevalência de parasitas emergentes e reermergentes de
veiculação hídrica em crianças que vivem com HIV/AIDS: ênfase para Giardia spp.
e Cryptosporidium spp. 2013. p. 136. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde Ambiente
Orientador: Muñoz, Susana Segura
Resumo: As doenças de veiculação hídrica são causadas, principalmente, por microorganismos patogênicos de origem entérica. A partir da década de 1980, as
enfermidades causadas por protozoários parasitas emergiram e reemergiram e se
tornaram um problema de saúde pública com relevância na atualidade, especialmente
para grupos populacionais mais vulneráveis, como pessoas que vivem com HIV/AIDS.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a prevalência de parasitas emergentes e
reemergentes em crianças que vivem com HIV/AIDS atendidas no HCFMRP-USP e os
condicionantes socioambientais envolvidos. Foram coletadas 47 amostras de fezes de
17 crianças de quatro a 13 anos que vivem com HIV/AIDS atendidas no HCFMRPUSP, no período de março a setembro de 2013. Do total, 52,9% das crianças eram do
sexo feminino e 47,1% do sexo masculino, sendo que 52.9% eram pardas, 35,3%
brancas e 11,8% negras. A análise de coccídeos intestinais oportunistas, como
Cryptosporidium spp., Cyclospora spp. e Cystoisospora spp. foi realizada pelo método
de Ziehl Nielsen Modificado, enquanto que para a pesquisa de cistos de Giardia spp. e
outros parasitas foi utilizado o método de sedimentação espontânea por meio do Kit
Coproplus®. As presenças dos parasitas Giardia spp e Cryptosporidium spp. Foram
confirmadas por meio de ensaios imunoenzimáticos para detecção de antígenos
(métodos de Elisa). Foi ainda aplicado um questionário referente às questões
socioambientais, hábitos comportamentais e hábitos de higiene pessoal e alimentar
adotados pelas crianças participantes do estudo e algumas informações adicionais
foram coletadas dos prontuários. Os resultados obtidos revelaram uma alta frequência
de parasitas em crianças que vivem com HIV/AIDS atendidas no HCFMRP- USP
(76,5%), sendo representados por agentes patogênicos: Giardia spp. (35,3%),
Cryptosporidium spp. (23,5%), Cyclospora spp. (5,9%); e agente comensal: Entamoeba
coli (47,1%). Apesar de se tratar de protozoários de veiculação hídrica, considera-se
que a água utilizada pelas crianças não seja a principal via de transmissão desses
parasitas, tendo em vista as evidencias que existem da boa qualidade da água que
abastece a região, procedente do Aquífero Guarani. Dessa forma, considera-se que as
características socioambientais, os hábitos de higiene pessoal e alimentar adotados
pelas crianças bem como o contato com outras pessoas e/ou animais podem ter
contribuído para o quadro de enteroparasitoses. A alta prevalência de parasitas
encontrada no presente estudo nos remete a grandes preocupações em termos de
saúde pública, uma vez que, o quadro clínico para Giardia spp, Cryptosporidium spp,
Cyclospora spp. Pode evoluir para uma morbidade grave quando há uma supressão do
sistema imunológico do indivíduo. Dessa forma, conclui-se que alguns aspectos são
imprescindíveis para uma melhoria da qualidade de vida das crianças que vivem com
HIV/AIDS, dentre os que se destacam: o diagnóstico precoce para enteroparasitas, a
16

implementação da análise coprológica de protozoários emergentes e reemergentes na
rotina da atenção desses pacientes, o uso correto da terapia antirretroviral, bem como o
monitoramento das características imunológicas.
Palavras-chave: Crianças. HIV/AIDS. Parasitas emergentes. Parasitas reemergentes.

Abstract: The waterborne diseases are caused mainly by pathogenic microorganism‟s
enteric origin. From the 1980s, the diseases caused by protozoan parasites emerged
and re-emerged and have become a public health problem of relevance today,
especially for the most vulnerable population groups such as people living with
HIV/AIDS. This study objetived to assess the prevalence of emerging and re-emerging
parasites in children living with HIV/AIDS followed at HCFMRP-USP and
socioenvironmental constraints involved. Were collected 47 stool samples from 17
children aged four to 13 years living with HIV/AIDS followed at HCFMRP- USP, in the
period from March to September 2013. Of the total, 52.9% of children were female and
47.1% male, and that 52.9% were brown, 35.3% white and 11.8% black. The analysis of
intestinal coccidia opportunistic as Cryptosporidium spp. Cyclospora spp. and
Cystoisospora spp. was performed by the modified Ziehl Nielsen method, while for the
research of Giardia spp. and other parasites was used by spontaneous sedimentation
method by means of Kit Coproplus®. The presence of Giardia spp and Cryptosporidium
spp. were confirmed by enzyme immunoassays for the detection of antigens (ELISA
methods). Was still applied a questionnaire relating to socioenvironmental issues,
behavioral habits and personal hygiene habits and food adopted by the children
participating in the study and some additional information was collected from medical
records of children. The results revealed a high frequency of parasites in children living
with HIV/AIDS followed at HCFMRP-USP (76.5%), being represented by pathogens:
Giardia spp. (35.3%), Cryptosporidium spp. (23.5%), Cyclospora spp. (5.9%), and
commensal agent: Entamoeba coli (47.1%). Although it being waterborne protozoa, is
considered that the water used by children is not the main route of transmission of these
parasites, in view of the evidence that there are good-quality water that supplies the
region, coming from the Guarani Aquifer. Thus, it is considered that the
socioenvironmental characteristics, personal hygiene and food adopted by children as
well as contact with other people and / or animals may have contributed to the
enteroparasitosis frame. The high prevalence of parasites found in this study leads us to
great concern in terms of public health, since the clinical picture for Giardia spp.,
Cryptosporidium spp. and Cyclospora spp. may progress to severe morbidity when there
is a suppression of the immune system of the individual. Thus, it is concluded that some
aspects are essential to improving the quality of life for children living with HIV/AIDS,
among which stand out: early diagnosis for intestinal parasites, the implementation of
coprologic analysis of emerging and reemerging protozoan in routine care of these
patients, the correct use of antiretroviral therapy, as well as monitoring of the
immunological characteristics
Key words: Children. Emerging parasites. HIV/AIDS. Reemerging parasites.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22012014-10463. php
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Nº de Classificação: 18562
TILLVITZ, Luciana Regina. Dimensionamento de pessoal de enfermagem do centro
cirúrgico de um hospital do norte do Paraná. 2013. p.203. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: Assegurar um quadro de trabalhadores adequado aos objetivos e finalidades
da instituição constitui um desafio permanente, na medida em que se tomam, por
referência, processos assistenciais qualificados. A presente pesquisa teve o objetivo de
analisar o quantitativo de trabalhadores de enfermagem do Centro Cirúrgico de um
hospital de ensino de um município do norte do Paraná. Trata-se de um estudo de
abordagem quantitativa, de corte transversal, descritivo tipo estudo de caso. A
população foi constituída por sete enfermeiros, 16 técnicos e 24 auxiliares de
enfermagem que atenderam aos critérios de inclusão. O período de coleta compreende
o período de agosto de 2011 a julho de 2012 e as fontes de coleta de dados foram a
diretoria de recursos humanos, serviço de estatística e arquivo documental da unidade.
Para caracterização sociodemográfica e profissional dos participantes e da instituição,
foram realizadas entrevistas e utilizado questionário estruturado. Para o cálculo de
pessoal de enfermagem do Centro Cirúrgico, utilizou-se o modelo de dimensionamento
desenvolvido por Possari (2001), baseado na metodologia de Gaidzinski (1998). A
coleta de dados foi realizada, identificando-se inicialmente o tempo cirúrgico
intraoperatório, seguido pelas etapas propostas no método: classificação das cirurgias
segundo o porte cirúrgico; identificação do tempo de espera na recepção do Centro
Cirúrgico, do tempo de limpeza da sala de operação e do tempo médio de assistência
de enfermagem; determinação do percentual de cada categoria profissional;
identificação da jornada de trabalho e identificação das ausências previstas e não
previstas da equipe de enfermagem. Foram realizadas 5797 cirurgias, sendo 2666
eletivas e 3131 de urgência/emergência, sendo que, em relação ao porte cirúrgico, o
maior percentual de cirurgias foi de porte I, com 43,4% (2518), seguida pelas de porte
II, com 38,3% (2219), de porte III, com 12,2% (705), e de porte IV, com 7,2% (415). A
quantificação do tempo médio de intraoperatório para as cirurgias eletivas apontou um
tempo de 75,5 minutos para as cirurgias de porte I; 175,2 minutos, para as cirurgias de
porte II; 293,2 minutos, para as cirurgias de porte III, e de 459,3 minutos, para as
cirurgias de porte IV. A média geral de intraoperatório das cirurgias eletivas foi de 176,4
minutos. Para as cirurgias de urgência/emergência, o tempo médio de intraoperatório
para o porte I foi de 83 minutos, para o porte II, de 170,2 minutos; para o porte III, de
290,7 minutos, e para as de porte IV, 469,6 minutos. A média geral de intraoperatório
obtida para as cirurgias de urgência/emergência foi de 154,6 minutos. No período de
estudo, a clínica que mais realizou cirurgias eletivas foi a Ortopedia, com 453 (17,0%)
cirurgias, e, em relação às cirurgias de urgência/emergência, o Pronto Socorro Cirúrgico
foi a clínica com maior volume cirúrgico, 810 (25,9%). O tempo médio total de
assistência para as cirurgias eletivas foi de 5,9 horas, sendo 2,5 horas para o porte I;
5,8 horas para as de porte II, 9,8 horas para as de porte III e 16,7 horas para as de
porte IV. Para as cirurgias de urgência/emergência, o tempo médio de assistência de
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enfermagem, segundo o porte cirúrgico, foi de 5,2 horas, sendo 2,8 horas para o porte I;
5,7 horas para o porte II; 9,7 horas para o porte III, e 15,7 horas para o porte IV.
Utilizando as equações propostas por Possari (2001), projetou-se o quadro total de
funcionários da equipe de enfermagem para o período intraoperatório, que foi composto
por 42 profissionais, assim distribuído: 6 enfermeiros e 36 auxiliares/técnicos de
enfermagem. Recomenda-se, entretanto, que cada instituição e cada unidade de Centro
Cirúrgico realize sua investigação de modo a obter um quantitativo de profissionais
compatível com as demandas e na perspectiva da realidade institucional.
Palavras-chave: Administração de recursos humanos em hospitais. Centro cirúrgico
hospitalar. Downsizing organizacional. Enfermagem. Recursos humanos de
enfermagem.

Abstract: Ensuring an adequate cadre of professionals for the objectives and purposes
of the institution is a permanent challenge because qualified care processes are taken
by reference. This study aimed to analyze the quantitative nursing staff of the Surgical
Center of a teaching hospital in a city in the north of Paraná. This study uses a
quantitative approach, of a cross- sectional, descriptive type like a study case. The
population consisted of seven nurses, 16 technicians and 24 nursing assistants who met
the inclusion criteria. The collecting period covers the period from August, 2011 to July,
2012 and the sources of data were the Human Resources Department, Bureau of
Statistics and archive documentary unit. Interviews by using structured questionnaires
were conducted for social demographic and professional characterization of the
participants and the institution. For the calculation of the nursing staff of the Surgical
Center, it was used the dimensional modeling developed by Possari (2001) based on
the methodology of Gaidzinski (1998). The data collection was performed at first
identifying intraoperative surgical time followed by the steps in the proposed method:
classification of the kind of surgery, identification of the waiting time in the Surgical
Center reception, the cleaning time of the operating room and the nursing care average
time, establishing the percentage of each professional category, identification of the
workday and identification of planned and unplanned absences of the nursing team.
According to the number of surgeries performed, they were 5797. It means that 2666
were elective and 3131 were urgent or of emergency. In relation to the size of the
surgery, the highest percentage of surgeries was size I with 43.4 % (2518), followed by
size II with 38.3 % (2219), size III with 12.2 % (705) and size IV with 7.2 % (N415). The
intraoperative for the elective surgery showed a time of 75.5 minutes for surgeries sized
I, 175.2 minutes for surgeries of size II , 293.2 minutes for surgeries of size III and 459.3
minutes for the surgeries size IV . The intraoperative average time in elective surgery
was 176.4 minutes. For urgent surgeries / emergencies, the intraoperative time for size I
was 83.0 minutes, for size II, 170.2 minutes, 290.7 minutes for size III and 469.6 minutes
for size IV. The intraoperative average time obtained for urgent surgeries / emergencies
was 154.6 minutes. During the study, the clinic that more performed elective surgeries
was the Orthopaedics with 453 (17.0%) and the Emergency Surgical Clinic also had a
greate surgical volume, 810 (25.9%). The total assistance for elective surgery was 5.9
hours, 2.5 hours for size I, 5.8 hours for size II, 9.8 hours for the size III and 16.7 hours
for size IV. For urgent surgeries / emergencies, the average nursing care according to
the surgical duration was 5.2 hours, 2.8 hours for size I, 5.7 hours for size II, 9.7 hours
for size III and 15.7 hours for size IV. By using the equations proposed by Possari
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(2001), it was designed the total nursing staff for the intraoperative period, which was
composed of 42 professionals, distributed as follows: 6 nurses and 36 nursing
technicians. This result indicated a balance between existing staff and the one designed
by the model. However, it is recommended that each institution and each Surgical
Center unit conduct their own research in order to get a quantitative of professional
compatible with the demands and the prospect of their institutional reality
Key words: Nursing staff. Organizational downsizing. Hospital surgical center. Nursing.
Human resource management in hospitals.

Nº de Classificação: 19100
OLIVEIRA, Daniela Maria Falcão de. Repercussões do tratamento medicamentoso
para o paciente com hepatite C crônica. 2012. p. 82. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado e Trabalho em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em saúde e enfermagem
Orientador: Figueiredo, Rosely Moralez de
Resumo: A hepatite C é uma das principais causas de doença hepática crônica
mundial. Atualmente, estima–se uma prevalência global entre 2% a 3% de infectados,
correspondendo entre 123 milhões a 170 milhões de pessoas. Deve-se considerar
a associação da infecção com a evolução para a cirrose e o carcinoma hepatocelular.
O tratamento medicamentoso, assim como o acompanhamento clínico e o prognóstico
incerto da doença, geram adversidades que desestabilizam a rotina diária dos pacientes
comprometendo a sua qualidade de vida. Somente com o primeiro tratamento é que a
pessoa pode se sentir doente de fato. Faz-se relevante compreender a repercussão
deste fenômeno para os doentes. Objetivo: Apreender a percepção, significados,
sentimentos e repercussões na vivência do paciente em tratamento para hepatite C
crônica. Método: A pesquisa tem como proposta metodológica uma abordagem
qualitativa. Foram entrevistados 12 pacientes em tratamento para hepatite C crônica do
ambulatório de hepatites virais da cidade de São Carlos – SP. O fechamento da
amostra se deu por saturação teórica e para a análise das entrevistas foi utilizada
análise de conteúdo, na modalidade análise da enunciação, onde se buscou
apreender os significados das expressões e sentimentos, contidos nas falas dos
pacientes. Resultados: Sobre os entrevistados, há o predomínio do sexo feminino,
sendo nove mulheres e três homens, todos residentes na cidade de São Carlos. A
média das idades é de 49 anos, variando de 35 a 65 anos. Sobre o estado civil, a
maioria é casada. Em relação à escolaridade, a maioria (8) tem entre oito e 12 anos de
estudo. Quanto à ocupação, dois são aposentados, dois encontram-se afastado, em
decorrência dos eventos adversos do tratamento. Os dados gerados nas questões
semidirigidas foram organizados em seis categorias que englobam fatores mencionados
pelos pacientes, como também, observações e inferências das autoras. Sendo estas:
sobre a medicação, eventos adversos e administração da medicação; reações às
perdas, medos e angústia; estigma e preconceito; a sexualidade vivenciada;
enfrentamento à nova realidade. A discussão dos resultados está embasada em dois
temas sendo: O “adoecer” com o tratamento: os aspectos percebidos e Passando pelo
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tratamento: os meios de enfrentá-lo. Conclusão: A qualidade de vida e rotina dos
pacientes é comprometida, particularmente pelos eventos adversos dos medicamentos,
por distintos sentimentos e pelas incertezas sobre o prognóstico da doença. No entanto,
os pacientes encontram meios para enfrentar o tratamento e concluí-lo esperando um
desfecho satisfatório. Sugere-se que os profissionais de saúde reconheçam esse
comprometimento e agreguem em sua prática profissional intervenções que contribuam
para o esclarecimento e apoio para estes pacientes.
Palavras-chave: Enfermagem. Hepatite C crônica. Tratamento medicamentoso.

Abstract: Hepatitis C is a major cause of chronic liver disease worldwide. It is currently
estimated that there are between 2% and 3% infected people in the world, representing
from 123 million to 170 million people. One also must account for this disease
progressing to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Drug treatment, clinical followup, and uncertain prognosis of this disease usually give rise to adversities, which
destabilize its patients‟ daily routines and compromise their quality of life. Only after
the first treatment can the person actually feel ill. Therefore, it is important to understand
the impact of this phenomenon on patients. Goals: To understand chronic hepatitis C
patients‟ perceptions, meanings, and feelings about the disease treatment and its
repercussions on their everyday life. Methods: During this research, of a qualitative
nature, twelve patients being treated for chronic hepatitis C were interviewed at the
Viral Hepatitis Clinic in São Carlos, Brazil. The final size of the sample was determined
by theoretical saturation. The data were analyzed by means of content analysis
technique (enunciation analysis) so as to grasp the meanings of expressions and
feelings contained in the participants‟ statements. Results: As regards the interviewees,
there was a predominance of females (nine women and three men), all São Carlos
residents. Their average age was 49 years, ranging from 35 to 65. As to the participants‟
marital status, most of them (9) were married. Regarding their schooling, most patients
(8) had studied 8-12 years. As for their occupation, two were retired and two were on a
sick leave as a result of adverse treatment events. The data generated by the semistructured questionnaire were organized into six categories encompassing both the
factors mentioned by the patients and the researchers‟ observations and inferences,
namely: medication; adverse events and dispensation of medication; reactions to
losses, fears, and distress; stigma and prejudice; lived sexuality; coping with their new
reality. The results are discussed in light of two themes: (1) becoming “sick” due to
treatment: perceived aspects and (2) undergoing treatment: the means to cope with it.
Conclusion: The quality of Hepatitis C patients‟ lives and daily routines is compromised
by different feelings and uncertainties about the disease prognosis, especially due to
adverse drug events. However, patients find ways to cope with the treatment and
finish it presuming a satisfactory outcome. It is suggested that health professionals
acknowledge this commitment and integrate, into their professional practices,
interventions that increase patients‟ awareness and support.
Key words: Chronic Hepatite C.Nursing. Drug treatment.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
6539
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Nº de Classificação: 18732
LESSA, Andréa Broch Siqueira Lusquinhos. Cuidados prestados pelas mães aos
filhos com doença falciforme: superando desafios. 2012.p.104. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2012.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento
humano.
Orientador: Quirino, Marinalva Dias
Resumo: A doença falciforme é a alteração hematológica de ordem genética mais
frequente no mundo. Originou-se no continente africano há milhares de anos, chegou
ao Brasil no período da escravidão. A alteração causa vaso-oclusão na
microvasculatura e hemólise crônica, crises álgicas, infecções, icterícia e anemia,
retardo do crescimento e esenvolvimento. O diagnóstico precoce com ênfase em ações
preventivas minimiza essas ocorrências. Considerando esse contexto, o objetivo desta
pesquisa foi compreender como as mães vivenciam os cuidados aos filhos com doença
falciforme, em São Francisco do Conde - Bahia. Trata-se de um estudo descritivo,
qualitativo. Os sujeitos foram 15 mães de crianças com doença falciforme residentes
naquele município. A coleta de dados ocorreu nos seus domicílios, entre abril e maio de
2011, por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados segundo a
análise de conteúdo, constituindo três categorias: conhecendo a doença do filho;
cuidando do filho com doença falciforme e enfrentando dificuldades para cuidar do filho
com doença falciforme. O estudo revelou que as mães têm dificuldade de cuidar do filho
após o diagnóstico por desconhecerem a doença, mas que, após as consultas e o
convívio com o filho, elas se adaptaram à situação e passaram a ter menos dificuldades
para cuidá-lo. As crianças são atendidas nos ambulatórios de referência, em Salvador.
As mães realizam as medidas preventivas das complicações como: hidratação,
antibióticoprofilaxia e atualização vacinal e sabem manejar os episódios de dor e febre,
mas não sabem as atividades físicas que os filhos podem fazer e nem mensurar o baço.
Demonstraram que cuidar dessas crianças é desgastante, pois requer inúmeras
atividades, as quais assumem sozinhas. A escassez de recursos financeiros dificulta o
deslocamento a Salvador para realizar consultas e as vacinas especiais. Espera-se que
este estudo contribua para reflexões e ações que resultem na inserção da enfermeira
no processo de cuidar da criança com doença falciforme e sua família e que as políticas
públicas voltadas para as pessoas com essa patologia sejam postas em prática nos
serviços de saúde.
Palavras-chave: Cuidado da criança. Enfermagem. Família.

Abstract: The sickle cell disease is the most frequent hematologic disorder of genetic
origin in the world. Its origins lies in the African continent thousands of years ago and it
came to Brazil during the slavery period. This disorder causes vessel occlusion on the
microvasculature, chronic haemolysis, crisis of pain, infections, jaundice, anemia, growth
and development retardation. The early diagnosis with emphasis on preventive actions
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minimizes these occurrences. Taking into account this context, this research had as
objective to understand how mothers live having to care for their children with sickle cell
disease in São Francisco do Conde - Bahia. This is a descriptive, qualitative study. The
subjects were 15 mothers of children with sickle cell disease residents on that city. The
data collection occurred on their homes between April 2011 and May 2011 by means of
a semi-structured interview. The data was analyzed according to the content analysis,
constituting three categories: knowing the disease of the child; caring for the child with
sickle cell disease; and facing difficulties in caring for the child with sickle cell disease.
The study revealed that mothers have difficulties in caring for their children after the
disease is diagnosed because of unknowing it, however after some medical
appointments and living together with their sick children, they adapted to the situation
and started to have fewer problems in caring for them. The children receive medical care
on reference clinic in Salvador. To avoid complications the mothers perform preventive
actions such as: hydration, antibiotics prophylaxis, keep up-to-date the vaccines, and
they know how to handle episodes of fever and pain, but they do not know what physical
activities can be performed by their children neither measure the spleen. They have
shown that caring for these children is wearing because numerous activities are required
and the mothers have to do it by themselves. The lack of economic resources makes
difficult go to Salvador to attend medical appointments and to get special vaccines. It is
expected that this study contributes to thoughts and actions resulting in the insertion of
nurses in the process of caring for children with sickle cell disease and their families,
and that public policies to benefit people with this disease be put in practice in the health
services.
Key words: Children Care. Family. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10490/1/Disserta%C3%A7%C3%A3oi_Enfemag
em_Andr%C3%A9%20Lessa.pdf

Nº de Classificação: 18571
MOTTA, Talita Tavares Della. A experiência cirúrgica de ressecção do câncer
colorretal e suas consequências na perpectiva do paciente. 2013.
p.101.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Resumo: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa sob a perspectiva
antropológica, que teve como objetivo apreender os sentidos da experiência cirúrgica
de ressecção do câncer colorretal (CCR) e suas consequências na perspectiva do
paciente. Utilizou-se o referencial teórico da antropologia interpretativa e o método
etnográfico para apreender a experiência de treze pacientes em tratamento cirúrgico
por CCR, que foram entrevistados em dois momentos, no pré e pós-operatórios, na
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unidade de internação de um hospital terciário. A coleta de dados ocorreu no período de
junho a dezembro de 2012, por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas em
áudio, observações participantes e anotações em um diário de campo, cujos dados
foram analisados por meio da análise de conteúdo indutiva. Os dados foram
decodificados em dois núcleos temáticos, denominados de "Esperança de cura pelo
tratamento cirúrgico" e "Busca de confirmação de cura pela cirurgia". No primeiro núcleo
temático, da experiência de adoecimento relatada pelos pacientes foram extraídos os
principais aspectos como o momento do aparecimento dos sintomas e do problema, a
busca por atendimento à saúde e a suspeita do câncer, a notícia do diagnóstico
oncológico, as expectativas e preocupações sobre o tratamento cirúrgico indicado, as
consequências, os insucessos dos tratamentos prévios e a possibilidade da estomia
intestinal. Com a interpretação destes dados verificamos que, independente dos
acontecimentos, os pacientes buscam agregar informações, comportamentos e fatos
para a manutenção da esperança de cura com a ressecção do CCR e consideram a
estomia intestinal como uma necessidade para a possibilidade de cura. No segundo
núcleo temático abordamos a experiência com o tratamento cirúrgico, no qual
emergiram as expectativas em relação à ressecção do CCR, a utilização de estratégias
de enfrentamento como redes de apoio, suporte profissional e atitudes otimistas na
busca por confirmação de cura do câncer com a cirurgia e a estomia intestinal
determina a gravidade do seu problema de saúde, contudo conseguem voltar a pensar
em projetos de vida futuros. Com a interpretação destes dois núcleos temáticos,
apreendemos que a cirurgia é considerada a única chance de cura para conseguirem
retomar a sua vida familiar e cotidiana, e para tanto, buscam superar o estigma do
câncer e todos os acontecimentos decorrentes do tratamento cirúrgico e do ambiente
hospitalar, com canalização dos seus esforços para manter a esperança de que tudo
dará certo. No pós-operatório, os pacientes buscam pistas sobre o sucesso da cirurgia
e a sua evolução clínica passa a ser o indicativo da obtenção de cura para a nova
chance de vida e surge a preocupação de aprendizagem dos cuidados com a estomia
intestinal. Os resultados deste estudo poderão contribuir na melhoria do planejamento
da assistência perioperatória ao paciente com CCR, com atendimento das suas
necessidades.
Palavras-chave: Assistência perioperatória. Colostomia. Enfermagem. Neoplasias
colorretais. Pacientes internados.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012014-10401. php

Nº de Classificação: 18874
DAVID, Gizele Ferreira. Avaliação das atitudes profissionais nas práticas
educativas em diabetes mellitus na atenção primária. 2013. p.151. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas
Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Enfermagem
Orientador: Torres, Heloísa de Carvalho
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Resumo: Introdução: Devido ao aumento do número de usuários com DM2, faz-se
necessário identificar fatores que influenciam positivamente no controle da doença.
Estas prioridades antecipam os resultados focalizados nas atitudes dos profissionais de
saúde que devem responder as queixas emocionais e as metas dos usuários para uma
boa condução das práticas educativas, agindo como facilitadores para um pensar crítico
e um agir com autonomia a fim de definir metas conforme seu contexto de vida, levando
os usuários a se conscientizarem de que suas ações fazem a diferença no tratamento
da doença. Objetivo: Avaliar se as oficinas desenvolvidas com os profissionais de saúde
favorecerão as atitudes baseadas nos problemas, nos sentimentos e nas metas
apresentados pelos usuários nas práticas educativas em DM2. Metodologia: Trata-se
de um estudo quase experimental com abordagem quantitativa desenvolvido em um
grupo intervenção e um grupo controle, nos quais optou-se pelo modelo experimental
de pré-teste e de pós-teste. A população foi composta por 26 profissionais de saúde de
oito UBS, da região Leste de Belo Horizonte (MG), sendo 12 alocadas no Grupo
Intervenção, que participaram das oficinas de capacitação profissional, e 14 alocados
para o Grupo Controle, que receberam o Manual de Atitudes Profissionais nas Práticas
educativas em DM2. Utilizou-se um Formulário de Identificação Profissional e o
protocolo Responding to Emotion Concerns (REC), que avalia as atitudes psicológicas
do profissional de saúde frente às queixas apresentadas pelos usuários. Os
instrumentos foram aplicados no pré-teste e pós-teste nos Grupos Intervenção e
Controle. As análises estatísticas foram realizadas no ambiente de programação
estatística R (R Development Core Team, 2012) e foi utilizado o teste de Wilcoxon.
Resultados: Apontam que no pré-teste aplicado nos dois Grupos, os profissionais de
saúde apresentaram predominantemente atitudes favoráveis ao Julgamento e à
Solução dos problemas para o usuário, configurando, pois, uma relação não baseada
no diálogo. Os resultados do pós-teste aplicado nos profissionais de saúde do Grupo
Intervenção apresentaram mudanças estatisticamente significativas nas atitudes dos
profissionais ao se comparar com o Grupo Controle. Dentre as cinco questões
replicadas no pós-teste no Grupo Intervenção, duas apresentaram mudanças de
atitudes favoráveis à Exploração dos problemas e Concentração nos sentimentos e
metas dos usuários; no Grupo Controle não houve mudanças significativas das atitudes
profissionais. Conclusão: Os profissionais de saúde têm o desafio de apresentar
atitudes nas práticas educativas em DM2 coerentes com a proposta do Ministério da
Saúde, pois ainda são pautadas no modelo que não valoriza a autonomia do usuário e
não favorece o diálogo. É importante estabelecer atitudes baseadas no respeito às
concepções dos usuários, seus sentimentos e suas metas, assim como ilustrar o
respeito à autonomia destes ao se envolverem em seu cuidado. Os profissionais de
saúde da APS necessitam ter acesso contínuo a essas informações para a garantia de
práticas educativas de qualidade, sendo assim, sugerem-se as oficinas de capacitação
profissional, que conforme o estudo evidenciam seus resultados positivos na
aprendizagem dos profissionais de saúde da APS, considerando o diálogo com os
conhecimentos e as experiências prévias para a incorporação de novos saberes.
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Abstract: Introduction: Due to the increase of users with DM2, it is necessary to identify

25

factors that influence positively in controlling the disease. These priorities anticipate the
results focused on the attitudes of health professionals who must respond to complaints
and emotional goals of the users for a smooth conduct of educational practices, acting
as facilitators for a critical thinking and act with autonomy to define their goals as life
context, leading users to be aware that their actions make a difference in the treatment
of disease. Objective: To determine if the workshops developed with health
professionals favor the attitudes based on problems, feelings and goals presented by
users in educational practices in DM2. Methodology: This was a quasi-experimental
study with a quantitative approach developed in an intervention group and a control
group, in which we chose the experimental model of pre-test and post-test. The
population was composed of 26 health professionals from eight UBS, the eastern region
of Belo Horizonte (MG), 12 were assigned to the intervention group and 14 control
group. We used a form of Professional Identification and protocol "Responding to
Concerns Emotion" (REC), which assesses the psychological attitudes of health
professionals in the face of complaints from users. The protocol was applied before the
completion of professional training workshops and after the intervention and control
groups. Statistical analyzes were performed in R statistical programming environment (R
Development Core Team, 2012) and we used the Wilcoxon test. Results: Point out that
health professional before professional training workshops showed mostly favorable
attitudes to the Judgment of the problems and the solution to the user, configuring,
therefore, not a relationship based on dialogue. The professional training workshops
conducted with the intervention group showed statistically significant changes in the
attitudes of profissinais of health when compared with the control group. Among the five
questions replicated in the post-test in the Intervention Group, two showed changes in
attitudes favorable to the Operation of Concentration problems and feelings and goals of
the users, in the control group there were no significant changes in attitudes
profissionais. Conclusion: So the professionals health have the challenge of presenting
attitudes in educational practices in DM2 consistent with the proposal of the Ministry of
Health, they still are based on the model that does not value client autonomy and not
conducive to dialogue. It is important to establish attitudes based on respect for the
views of users, their feelings and goals, as well as illustrate respect for the autonomy of
these to become involved in their care. Health professionals need the APS have
continuous access to this information for the guarantee of educational quality, so we
suggest professional training workshops, according to the study, showed positive results
in the learning of health professionals APS considering dialogue with the prior
knowledge and experiences to the incorporation of new knowledge.
Key words: Professional training.Health knowledge. Attitudes.
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Resumo: As infecções do sítio cirúrgico são as complicações mais frequentes em
pacientes que se submetem a cirurgias. A equipe cirúrgica assume papel fundamental
na prevenção dessas infecções durante o pré e transoperatório no tocante, entre outros
aspectos, a: degermação das mãos, paramentação cirúrgica, preparo da pele do
paciente, controle do número de pessoas presentes na sala de cirurgia, trânsito de
pessoas e equipamentos, conversa excessiva de profissionais dentro da sala de
operação, movimentação das portas e decisão pelo momento e tipo da profilaxia
antimicrobiana. O objetivo geral desta pesquisa consiste em avaliar práticas pré e
intraoperatórias relacionadas à prevenção de infecções do sítio cirúrgico e à integridade
de luvas estéreis utilizadas pelas equipes cirúrgicas do aparelho digestivo,
cardiovascular e pediatria de um hospital de Belo Horizonte. Trata-se de um estudo
transversal realizado em um hospital universitário de grande porte de Belo Horizonte no
período de abril a setembro de 2013. A coleta de dados foi dividida em duas fases: fase
I - Avaliação da integridade das luvas utilizadas durante o procedimento cirúrgico; e
fase II - Observação direta e análise de prontuário do paciente, para a coleta dos
seguintes dados: uso de paramentação e acessórios pelos indivíduos presentes na sala
de cirurgia, remoção de pelos, número de pessoas dentro da sala, tempo que a porta
permaneceu aberta, realização de banho pré-operatório, classificação ASA (American
Society of Anesthesiologists), potencial de contaminação da cirurgia e profilaxia
antimicrobiana, bem como avaliação das potenciais perfurações das luvas, mediante
teste descrito pela norma européia EN 455-1. Os dados foram analisados no programa
estatístico SPSS versão 20. Foram acompanhadas 100 cirurgias e verificadas 1.090
luvas, das quais 131 (12%) tiveram perfuração detectada pós-cirurgia, sendo 37,5%
percebida pelos usuários no momento da perfuração. O banho pré-operatório no dia da
cirurgia foi realizado por 91% dos pacientes, tendo ocorrido no hospital para 59,3% e
em casa para 40,7%. Em apenas 2,2% deles foi relatada a utilização de agente
antisséptico. A remoção de pelos foi feita em 20% dos pacientes na sala de cirurgia,
usando-se na maioria das vezes (65%) os tricotomizadores. A escolha pela profilaxia
antimicrobiana foi adequada ou satisfatória em 68% dos procedimentos, tendo sido
administrada em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica em 90,3% dos casos.
Verificou-se a presença de 8,1 profissionais, em média, durante a cirurgia e a porta da
sala de cirurgia se manteve aberta em 96% dos procedimentos. Quanto ao uso de
paramentação e de acessórios pela equipe cirúrgica, 26,9% dos profissionais utilizaram
óculos de proteção; 57,2%, propés; 19,5%, o gorro adequadamente; 99,7% o capote,
95,8%, a máscara posicionada adequadamente; 100,0% as luvas cirúrgicas durante os
procedimentos cirúrgicos; e apenas um membro, anel. Verificou-se adesão parcial dos
profissionais às recomendações para a prevenção e o controle de infecção do sítio
cirúrgico durante o pré e transoperatório. A identificação das medidas que tiveram baixa
adesão favorece o planejamento de intervenções para a melhoria da segurança e da
qualidade do cuidado prestado ao paciente. Além disso, contribui para o direcionamento
da auditoria das práticas de controle de infecção do sítio cirúrgico.
Palavras-chave: Infecção da ferida operatória. Luvas cirúrgicas. Salas cirúrgicas.
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undergo surgery. The surgical team assumes a fundamental role in preventing these
infections before and during surgery, with respect to many aspects of the surgical
process including: either with respect to surgical hand antisepsis, surgical attire, patient
skin preparation, control of the number of people present in the operating room, people
and equipments traffic and excessive talk of professionals within the operating room,
moving doors and decision at the time and type of antimicrobial prophylaxis. This
research aimed to evaluate pre- and intraoperative recommendations for the prevention
of surgical site infections and the integrity of sterile gloves used by surgical teams of the
digestive system, cardiovascular and pediatric from hospital in Belo Horizonte. This
cross-sectional study was conducted in a large university hospital of Belo Horizonte
during the April to September 2013. Data collection was divided into two phases: phase I
Integrity assessment of gloves used during surgery; and phase II Was a direct
observation and analysis of patients medical records to collect data of: use of attire and
accessories by individuals present in the operating room, hair removal, number of
people in the room, time that the door remained open, preoperative shower, ASA
(American Society of Anesthesiologists) score, wound class and antibiotic prophylaxis,
as well as evaluation of potential perforations in surgical gloves, through test described
by European standard EN 455-1. The collected data were analyzed with SPSS version
20. A total of 100 surgeries were monitored and with analysis of 1,090 gloves, 131
(12%) of the gloves had perforation detected after surgery, of which 37.5% was
recognised by users at the time of the perforation. The preoperative shower on the day
of surgery was performed by 91% of patients, occurring 59.3% in hospital and 40.7% at
home. Only 2.2 % of patients reported the use of antiseptic agent during the shower.
Hair removal was conducted in the operating room for 20% using electric clippers most
of the time (65%). The choice for antibiotic prophylaxis was adequate or satisfactory in
68% of procedures, and was administered in less than 60 minutes before the surgical
incision in 90.3% of cases. There was an average of 8.1 professionals present during
surgery and the operating room door remained opened in 96% of procedures. With
respect to the use of attire and accessories by the surgical team, 26.9% of professionals
wore goggles; 57.2%, shoe covers; 19.5% properly wore a cap; 99.7%, gowns; 95.8% a
mask positioned properly; 100% gloves during surgical procedures; and only one
member, used a ring. There was partial compliance by professionals to
recommendations for the prevention and control of surgical site infection during the preand intraoperative periods. The identification of measures that had low adherence favors
the planning of interventions to improve the safety and quality of patient care. In
addition, these measures can contribute to audit control practices for the prevention
surgical site infections.
Key words: Gloves surgical. Surgical wound infection. Operating rooms.
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Resumo: Entre os possíveis Eventos Adversos (EA) mais importantes após cirurgias de
catarata estão a endoftalmite, termo que define a infecção intraocular e a Síndrome
Tóxica do Segmento Anterior (TASS), que consiste na reação inflamatória aguda póscirúrgica. Contudo, um sistema de vigilância epidemiológica (VE) da ocorrência destes
EA não é uma realidade no Brasil, o que dificulta o monitoramento da incidência,
detecção precoce de surtos e as medidas de prevenção. Devido as especificidades no
campo da oftalmologia, nem sempre o enfermeiro está suficientemente
instrumentalizado para contribuir na detecção e monitoramento de casos. A
identificação de marcadores destes EA factíveis de serem acompanhados por este
profissional irá favorecer o desenvolvimento de um sistema de VE. Objetivo: Identificar
os marcadores mais adequados para o diagnóstico epidemiológico de EA após cirurgias
de catarata visando à instituição de um sistema de VE específico. Métodos: Trata-se de
um estudo longitudinal de série de casos de pacientes submetidos a cirurgias de
catarata, realizado em duas etapas. Etapa I: abordagem retrospectiva por meio de
revisão de prontuários dos pacientes com diagnóstico de EA (21 casos) no período de
abril/2010 a fevereiro/2013. Etapa II: abordagem prospectiva por meio de revisão de
prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata sem EA (309 controles) nos
meses de maio e junho/ 2013. A amostra baseou-se em um teste de proporções entre
duas amostras assumindo que a amostra de controles seria 15 vezes maior que a de
casos para detectar uma diferença de pelo menos 35 pontos percentuais na
incidência da apresentação de características clínicas entre os dois grupos com
erro tipo I de 5% e poder do teste de 90%. As variáveis pesquisadas foram os sinais e
sintomas característicos do pós-operatório de cirurgias de catarata bem como
informações demográficas e clínicas destes pacientes. Foi realizada estatística
descritiva por meio de frequências relativas e absolutas. Resultados: Pacientes com EA
apresentaram o diagnóstico de endoftalmite e TASS, respectivamente, em 19 (90,5%) e
dois casos (9,5%). Dentre os casos, os sinais mais observados foram: córnea nebulosa,
reação de câmara anterior (RCA), edema de córnea (>70%) e hipópio,hiperemia
conjuntival, turvação vítrea e dobras na membrana Descemet (>40%). Dor ocular
foi o sintoma relatado por 14 (66,7%) dos pacientes. Dentre os controles, no primeiro
dia após a cirurgia os sinais mais apresentados (>50%) foram: RCA, edema de córnea,
hiperemia conjuntival e dobras na Descemet. Córnea nebulosa e edema palpebral em
mais que 30% dos pacientes. Os sinais e sintomas que apresentaram diferença maior
que 35% entre os casos e controles foram: presença de hipópio, vítreo turvo, córnea
nebulosa. RCA, hiperemia conjuntival, edema de córnea e dor ocular. A incidência de
aplicação de antibiótico intra-vítreo e número de retornos foram maiores entre os casos
do que nos controles. Uma ferramenta para auxiliar no sistema de VE foi sugerida a
partir dos resultados obtidos no presente estudo. Conclusões: Os marcadores clínicos e
epidemiológicos considerados mais adequados para compor uma ferramenta para VE
foram: dor, edema de córnea, hiperemia conjuntival, hipópio, RCA, vítreo turvo,
aplicação de antibiótico intra-vítreo e número de retornos. A erramenta proposta por
este estudo tem potencialidade para subsidiar a atuação do enfermeiro no sistema de
VE de EA para cirurgias de catarata.
Palavras-chave: Endoftalmite. Infecção hospitalar. Vigilância epidemiológica.
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Abstract: Amongst the most important possible Adverse Events (AE) after cataract
surgeries, are the endophthalmitis, a term which defines the intraocular infection and the
Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS), which is the acute inflammatory postsurgical reaction. However, an epidemiological surveillance (ES) system of these AE isnt
a reality in Brazil, which makes difficult the incidence monitoring and early detection of
outbreaks and preventive measures. Due to specifics in ophthalmology, nurses are not
always enable to detect and monitoring the cases. The identification of markers of these
AE achievable to be monitored by nurses will facilitate the development of an
epidemiological ES system. Objective: Identifying most suitable markers for
epidemiological diagnosis of AE after cataract surgeries aiming at the establishment of a
specific ES system. Methods: This is a longitudinal case series study of patients who
underwent cataract surgery performed in two phases. Phase I: a retrospective approach
through reviews of medical records of patients that were diagnosed with AE (21 cases)
from April/2010 to February/2013. Phase II: prospective approach through reviews
medical records of patients without AE (309 controls) in the months of May and June of
2013. The sample size was based on a test of proportion between 2 samples assuming
that control sample would be 15 times greater than of the cases to detect a difference of
at least 35 percentage points in the incidence of clinical characteristics between the two
groups, with type I error of 5% and power of testing of 90%. The variables studied were
signs and symptoms of the post-operative presentation of cataract surgeries as well as
demographic information and clinics of these patients. A descriptive statistics was
carried out by using relative and absolute frequencies. Results: Patients with EA were
diagnosed with endophthalmitis and TASS, respectively, in 19 (90,5%) and two cases
(9,5%). Among cases, the signs most frequently observed were: corneal nebulosity,
anterior chamber reaction (ACR), corneal edema (>70%), and hypopyon, conjunctival
hyperemia, vitreous haze e Descemet's membrane folds (DMF) (>40%). Ocular pain
was reported by 14 (66,7%) of patients. Amongst controls, on the first day after surgery
the most frequent signals (>50%) were: ACR, corneal edema, conjunctival hyperemia
and DMF. Corneal nebulosity and eyelid edema in more than (30,0%) patients. The
signs that showed a difference greater than 35% between the cases and controls were:
hypopyon, vitreous haze, corneal nebulosity, ACR, conjunctival hyperemia, corneal
edema, and eye pain. The incidence of intravitreal antibiotic injection and the number of
medical consultation returns were bigger amongst the cases than in the controls. A tool
to assist in the ES system was suggested from the results obtained in the present study.
Conclusions: The clinical and epidemiological markers considered the most adequate to
form a tool for ES is: ocular pain, corneal edema, conjunctival hyperemia, hypopyon,
ACR, vitreous haze, intravitreal antibiotic injection and the number of returns. The tool
suggested by this study has the potential to support the nurses roles related to ES
system for monitoring EA in cataract surgeries.
Key words: Epidemiological surveillance. Nosocomial infection. Endophthalmitis.
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insuficiência renal crônica no cuidado do catéter venoso para hemodiálise. 2013.
p.173. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
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Orientador: Teixeira, Maria Luiza de Oliveira

Resumo: O objeto deste estudo centra-se nos saberes e práticas de clientes com
insuficiência renal crônica voltada para o cuidado do cateter venoso para hemodiálise.
Os objetivos são: descrever os saberes e práticas dos clientes com insuficiência renal
crônica sobre o cuidado do cateter venoso para hemodiálise; discutir as contribuições
desses sabres e práticas nos cuidados educativos de enfermagem e construir uma
tecnologia educativa facilitadora para a educação em saúde, a partir da integração de
saberes e práticas dos clientes com os da enfermeira-pesquisadora, sobre o cuidado do
cateter venoso para hemodiálise. Estudo do tipo qualitativo que utilizou a Pedagogia
problematizadora de Freire no sentido de construção/produção dos dados, assim como
teoria explicativa para análise desses dados. Como método de pesquisa foi aplicado a
pesquisa convergente-assistencial. Os sujeitos foram 12 clientes com insuficiência renal
crônica que realizavam hemodiálise pelo cateter venoso em um hospital universitário do
Rio de Janeiro. As etapas de desenvolvimento da pesquisa consistiram em: assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido; perfil sóciocultural econômico dos
sujeitos do estudo; discussões individuais; construção do material educativo (cartilha) e,
na última etapa, avaliação dos clientes sobre todo o processo e o material educativo.
Os dados foram analisados e interpretados a partir da triangulação dos achados, à luz
da análise de conteúdo temática. Desta forma, emergiram 04 categorias: sabres e
práticas de clientes com insuficiência renal crônica sobre o cateter venoso para
hemodiálise; compartilhamento entre os saberes e práticas popular e científico sobre o
cuidado do cateter venoso para hemodiálise; fontes de informação e de aprendizagem
de clientes com insuficiência renal crônica sobre os cuidados com cateter para
hemodiálise; avaliação dos cuidados compartilhados pelos clientes com a enfermeirapesquisadora. Os resultados revelaram que os clientes acumulam saberes e práticas
advindas da experiência vivida e do senso comum, que por sua vez devem ser
considerados válidos e importantes. Os resultados trazem, ainda, a discussão o impacto
do cateter na vida do cliente com influências nas atividades de vida diária e nas
atividades instrumentais da vida diária. De uma maneira geral, do discurso decorrente
da prática dialógica orientada por Freire, emergiram práticas e saberes 9 sobre: a
proteção do cateter durante o banho, alterações do vestiário, sobre higiene íntima,
sexualidade e atividade sexual. Desta forma nesta pesquisa, o diálogo possibilitou a
reflexão sobre a realidade no que concerne a construção e reconstrução de saberes e
práticas aos cuidados com o cateter venoso para hemodiálise e também contribuiu para
a elaboração conjunta de uma tecnologia educativa (cartilha) facilitadora para a
educação em saúde, com foco na horizontalidade das relações, em contraposição a
verticalização. Assim, a experiência da vida prática foi articulada aos conhecimentos
científicos, proporcionando ao cliente a possibilidade de torna-lo sujeito com
consciência e autonomia.
Palavras-chave: Catéter. Educação em saúde. Enfermagem.
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Abstract: The object of this study focuses on the knowledge and practices of clients
with chronic renal failure directed to the care of the venous hemodialysis‟s catheter. The
objectives are: to describe the knowledge and practices of clients with chronic renal
failure on the care of the venous catheter for hemodialysis; discuss the contributions of
these knowledge and practices in nursing education and build an enabling technology
for health education, from integration of knowledge and practice of clients with the
nurse-researcher, about the care of the venous catheter for hemodialysis. Qualitative
study, which used the problematizing pedagogy Freire towards construction / production
data, as well as an explanatory theory for data analysis. As a research method
convergent-care research was applied. Subjects were 12 clients with chronic renal
failure who underwent hemodialysis by intravenous catheter in a university hospital in
Rio de Janeiro. The steps of the research were: signing the informed consent;
socioeconomic-cultural profile of the study subjects; individual discussions; construction
of educational materials (booklet), and in the last step, assessment of clients on all
process and the educational material. The data were analyzed and interpreted from the
triangulation of the findings in relation to the thematic content analysis. Thus, 04
categories emerged: knowledge and practices of clients with chronic renal failure on
hemodialysis venous catheter; sharing between popular and scientific knowledge and
practices on the care of the venous catheter for hemodialysis; sources of information
and learning for clients with chronic renal failure on hemodialysis catheter care;
assessment shared by customers care nurse-researcher. The results revealed that
customers accumulate knowledge and practices originated from the lived experience
and common sense, which in turn should be considered valid and important. The results
also bring discussing the impact of the catheter in the client's life influenced the activities
of daily living and instrumental activities of daily living. Generally speaking, due to
speech-driven Freire dialogic practice, emerged practices and knowledge about: the
protection of the catheter during the bath, change the dressing on personal hygiene,
sexuality and sexual activity. Thus this research, dialogue enabled the reflection on the
reality concerning the construction and reconstruction of knowledge and practices to
care venous catheter for hemodialysis and also contributed to the joint development of
an educational technology (booklet) facilitator for education health, focusing on
horizontal relations, as opposed to vertical. Thus, the experience of practical life was
articulated scientific knowledge, providing the customer the possibility to make it subject
to consciousness and autonomy.
Key words: Health education. Nursing. Catheter.
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Resumo: Os sintomas depressivos na velhice são um transtorno que interfere na
qualidade de vida, nas relações sociais e na capacidade de autocuidado dos idosos. A
vulnerabilidade social da família pode influenciar os agravos em saúde, uma vez que as
condições de pobreza impossibilita atender as necessidades básicas de seus membros.
A disfunção familiar também provoca o distanciamento entre os membros, interferindo
no relacionamento entre o idoso e seus familiares. Este estudo teve como objetivo
avaliar a associação entre a presença de sintomas depressivos em idosos, a
vulnerabilidade social da família e a funcionalidade familiar. Estudo analítico,
observacional, do tipo caso-controle, realizado em 33 Unidades da Estratégia Saúde da
Família de Dourados, MS. A amostra foi composta por 374 idosos, de ambos os sexos,
com idade igual ou superior a 60 anos. Os 187 que apresentaram sintomas depressivos
avaliados pela Escala de Depressão Geriátrica constituíram os 187 casos e os demais,
os 187 controles. As entrevistas foram realizadas no período de novembro de 2012 a
março de 2013, sendo utilizados os seguintes instrumentos: formulário para
caracterização sociodemográfica, Escala de Depressão Geriátrica de 15 itens, Apgar de
Família e Índice de Desenvolvimento da Família. Verificou-se que maioria dos idosos
era do sexo feminino, com idade média de 71,8 anos. A prevalência de sintomas
depressivos foi de 41,5% e a maioria dos idosos com sintomas depressivos vivia sem o
companheiro. Quanto à vulnerabilidade social, 50,0% das famílias encontrava-se em
situação de vulnerabilidade considerada grave. As dimensões mais comprometidas
foram o acesso ao conhecimento e ao trabalho. Não houve associação significativa
entre os sintomas depressivos e a vulnerabilidade social. Quanto à funcionalidade
familiar, 23,8% das famílias apresentava disfunção moderada e elevada. Observou-se
associação entre os sintomas depressivos e a disfuncionalidade familiar moderada e
elevada (OR = 5,36; 95% IC = 3,03-9,50; p =< 0,001). Também se mostraram
associados à presença de sintomas depressivos o sexo feminino (OR = 1,87; 95% IC =
1,15-3,04; p = 0,012), a presença de quatro e mais pessoas residindo no mesmo
domicílio (OR = 2,26; 95% IC = 1,34-3,82; p = 0,002) e a ausência de atividade física
(OR = 1,67; 95% IC = 1,00-2,82; p =0,055). A família funcional pode representar apoio
efetivo para idosos com sintomas depressivos, pois oferece um ambiente de conforto
que assegura o bem-estar de seus membros. Já a família disfuncional dificilmente
consegue prover a atenção necessária ao idoso, o que pode agravar os sintomas
depressivos. Ressalta-se a importância da utilização do instrumento Apgar de Família
pelos profissionais da ESF com o intuito de avaliar as relações familiares na assistência
ao idoso.
Palavras-chave: Depressão. Idosos. Relações familiares.

Abstract: Depressive symptoms in old age are a disorder that interferes with quality of
life, social relationships and the ability to self-care. Family social vulnerability can
influence health disorders, since poverty conditions make impossible to meet the basic
needs of its members. The family dysfunction also causes its members detachment,
interfering in the relationship between the elderly and the relatives. This study aimed to
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evaluate the association between the presence of depressive symptoms in the elderly,
the social vulnerability of the family and family functioning. Analytical, observational,
case-control, conducted in 33 units of the Family Health Strategy (FHS) in Dourados,
MS. The sample consisted of 374 elderly of both sexes, aged 60 years or more, who
showed depressive symptoms measured by the Geriatric Depression Scale, 187 cases
and 187 controls. The interviews were conducted from November 2012 to March 2013,
and the following instruments were used: form for sociodemographics, Geriatric
Depression Scale 15 items, Family Apgar and Family Development Index. It was found
that most seniors were female with a mean age of 71.8 years. The prevalence of
depressive symptoms was 41.5 % and most of the older people with depressive
symptoms lived without a partner. Regarding social vulnerability, 50.0% of families find
themselves in vulnerable situations considered serious. The most affected dimensions
were access to knowledge and labor. There was no significant association between
depressive symptoms and social vulnerability. Regarding the family functionality, 23.8%
of households had moderate and high dysfunction. It was found an association between
depressive symptoms and family dysfunction moderate and high (OR = 5.36, 95% CI =
3.03 to 9.50, p = < 0.001). The female sex was also associated with the presence of
depressive symptoms (OR = 1.87, 95 % CI = 1.15 to 3.04, p = 0.012), as well as the
presence of four or more persons residing in the same household (OR = 2.26, 95% CI =
1.34 to 3.82, p = 0.002) and lack of physical activity (OR = 1.67, 95% CI = 1.00 to 2.82,
p = 0.055). A functional family may represent effective support for older people with
depressive symptoms, as it offers an environment of comfort that ensures the wellbeing
of its members. A dysfunctional family can hardly provide the necessary care for the
elderly, which can exacerbate depressive symptoms. The importance of using Family
Apgar by FHS professionals is stressed in order to assess family relationships in the
elderly care
Key words: Depression. Elderly. Family relationship.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-12082014-163232/pt-br.php
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MALTA, Daniela Vieira. Processo de organização do levantamento de recursos e
necessidades de enfermagem no Brasil (1954-1958). 2012. p. 131. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: História da Enfermagem Brasileira
Orientador: Santos, Tânia Cristina Franco

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

Abstract: It is social-historical nature study, which took as its object the resource Survey
and Nursing Needs in Brazil, by the Brazilian Association of Nursing. The timeframe
comprises the period from 1954 to 1958; the first milestone corresponds to year of
implementation of the VII National Congress of Nursing who recommended the need for
a survey to evaluate the nursing in Brazil and marco end binds the three important
events: the International Educational seminar) surveys nursing; b) the presentation of
the main results of the survey, by the Technical Committee of the Centre of Withdrawals
during the XI Brazilian Congress of nursing and c) the Final report, submitted to the
Council Director of surveys, with 46 recommendations. In this context, the objectives of
the Thesis are: a) describe the circumstances that encouraged the Brazilian Association
of Nursing to fundraising and nursing Needs. b) the presentation of the main results of
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the survey, by the Technical Committee of the Centre of Withdrawals during the XI
Brazilian Congress of nursing and c) the Final report, submitted to the Council Director
of surveys, with 46 recommendations.In this context, the objectives of the Thesis are: a)
describe the circumstances that encouraged the Brazilian Association of Nursing to
conduct a survey of nursing Needs and Resources in Brazil and b) analyze the
strategies of nurses to conduct the Survey. For theoretical foundation, appealed to the
thought of the French sociologist Pierre Bourdieu, specifically, to the concepts of
habitus, field, power and capital (symbolic, scientific, social and cultural). The primary
sources documents written and iconographic, meanwhile, are located in the collection of
the center of documentation of the Anna Nery, nursing school of the Federal University
of Rio de Janeiro (CEDOC EEAN /UFRJ), in the Centre of Memory of the Brazilian
Association of nursing, in the Sector of Library graduate school of nursing Anna Nery.
Secondary sources have covered articles, books, theses and dissertations on the
Brazilian University, history of Brazilian nursing, in particular, about the trajectory of the
Brazilian Association of nursing. The main results indicate that, during the VII CBEn, the
Brazilian Association of Nursing took the commitment to carry out the public fundraising
and nursing Needs. From there, the Association initiated strategies to make work,
making use of its symbolic power, capitalized during the almost 30 years of existence, to
lend credibility to the survey. With this strategy, financing of the Rockefeller Foundation,
technical advice from the World Health Organization, through the Pan American Sanitary
Bureau, in addition to the support of other important institutions. On the other hand,
through the survey, the Association has achieved visibility and recognition to a speech
authorised, based on concrete data, to fight for the development of nursing in Brazil. The
fundraising and nursing Needs for nursing history legacy represents the Brazilian, to
mark the beginning of nursing scientific research in the country and explicit ability of
nurses to carry out study so intense, based on concrete data to support that gave
Brazilian nursing diagnosis.
Key words: Nursing. History of nursing. Search
Acesso remoto ao texto integral: http://objdig.ufrj.br/51/dissert/799696.pdf
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ANDRADE, Angélica Mônica. Estruturação da rede de atenção à saúde na
perspectiva de profissionais, usuários e cuidadores da atenção domiciliar. 2013.
p.150. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de
enfermagem.
Orientador: Brito, Maria José Menezes
Resumo: Este estudo objetivou compreender a estruturação da rede de atenção à
saúde na perspectiva de profissionais, usuários e cuidadores da atenção domiciliar do
município de Ipatinga, Minas Gerais. Utilizou-se o estudo de caso qualitativo como
caminho metodológico. O cenário foi composto pelo Programa de Internação Domiciliar
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vinculado a um hospital de Ipatinga. Foram sujeitos da investigação os profissionais de
saúde deste serviço sendo um enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem e
um fisioterapeuta. Também foram sujeitos oito usuários desta modalidade de serviço
com mais de 18 anos, de ambos os sexos, em acompanhamento pela equipe de
atenção domiciliar. Em situações específicas, em que os usuários admitidos para a
assistência domiciliar não tiveram condições de comunicar-se verbalmente foram
incluídos cuidadores, perfazendo sete sujeitos nesta categoria. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevista com roteiro semiestruturado e registro em diário de
campo. Os dados das entrevistas foram gravados, transcritos e analisados por meio da
técnica de análise de conteúdo temática, tendo emergido as seguintes categorias
empíricas: "Estruturação da Rede de Atenção à Saúde no município de Ipatinga: entre o
real e o prescrito"; "O caminhar na Rede de Atenção à Saúde: trajetórias de usuários e
cuidadores da atenção domiciliar"; e "(Des) Articulação entre os serviços de saúde:
desafios e oportunidades". Os resultados apontaram contradições no que tange à
estruturação da rede de atenção à saúde em Ipatinga, emergindo o distanciamento
entre o prescrito e o real. Os trajetos percorridos pelos usuários e cuidadores em busca
de atendimento à saúde foram ressaltados, evidenciando-se a necessidade de
interdependência e complementaridade entre os serviços que compõem a rede de
atenção à saúde com vistas a garantir a integralidade do cuidado. Também foram
destacados aspectos relacionados aos desafios e oportunidades inerentes à articulação
em rede. Entre os desafios destacaram-se a dificuldade de articulação com a atenção
primária; desresponsabilização dos serviços e profissionais pelo usuário; deficiência de
comunicação entre os serviços; desequilíbrio entre demanda e oferta; e práticas
gerenciais em serviços de saúde. Entre as oportunidades, evidenciaram-se práticas de
referência e contrarreferência, integração com outros serviços por meio de contato
telefônico, emissão de relatórios de alta e práticas de intersetorialidade. Considera-se
que a atenção domiciliar representa um importante espaço no reordenamento do
trabalho em saúde e na reorganização da atenção à saúde. Ressalta-se que iniciativas
de envolvimento, articulação, interação e integração com outros serviços de saúde são
fundamentos primordiais para se alcançar os pressupostos da rede de atenção à saúde.
Palavras-chave: Assistência integral à saúde. Integração de sistemas. Serviços de
assistência domiciliar.

Abstract: This study aimed to understand the structure of the network of health care
from the perspective of professionals, caregivers and users of home care in the city of
Ipatinga, Minas Gerais. We used the qualitative case study as a methodological way.
The scenario was composed by home care program bound to a hospital in Ipatinga. The
subjects of the investigation healthcare professionals of this service being a nurse, a
doctor, a nurse technician and a physiotherapist. Subjects were also eight users of this
type of service over 18 years, of both sexes, being assisted by the home care team. In
specific situations, where users admitted to home care were not able to communicate
verbally caregivers were included, totaling seven subjects in this category. Data
collection was conducted through interviews with semi-structured and journaling field.
Data from the interviews were recorded, transcribed and analyzed using the technique
of thematic content analysis, having emerged the following empirical categories:
"Structuring the Network of Health Care in the city of Ipatinga, between the real and the
prescribed"; "The walk Network Health Care: trajectories of users and caregivers of
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home care" and "(Des)Linking health services: challenges and opportunities". The
results showed contradictions regarding the structure of the network of health care in
Ipatinga, the emerging gap between the prescribed and actual. The paths traveled by
users and caregivers seeking health care were highlighted, demonstrating the need for
interdependence and complementarity between the services that make up the network
of health care in order to ensure comprehensive care. Were also highlighted issues
related to the challenges and opportunities inherent in networking. Among the
challenges highlighted the difficulty of linkage with primary care services and
unaccountability professional user; deficiency of communication between departments;
imbalance between demand and supply, and management practices in health services.
Among the opportunities, showed up practical reference and counter, integration with
other services through telephone contact, reporting practices and high intersectionality.
It is considered that home care is an important space in the reorganization of health
work and the reorganization of health care. It is noteworthy that involvement initiatives,
coordination, interaction and integration with other health services are primary reasons
for reaching the assumptions of the network of health care.
Key words: Comprehensive health care. Systems integration. Home care services.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Aline Cristine Souza Lopes
Resumo: A estreita relação entre excesso de peso, inflamação e fatores de
riscocardiovascular suscita investigações que contribuam para avanços no
tratamentodas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Objetivo: Investigar a
associaçãoentre consumo e comportamento alimentar, perfil inflamatório e os fatores de
riscocardiovascular entre indivíduos com excesso de peso em Serviço de Atenção
Primária à Saúde de Belo Horizonte-MG. Métodos: Trata-se de estudo
transversalrealizado com 103 usuários 20 anos, com excesso de peso (adultos: Índice
de Massa Corporal - IMC 30 kg/m2; idosos: IMC 27 kg/m2), abrangendo a avaliaçãode
dados sociodemográficos, de saúde; de consumo de alimentos (recordatórioalimentar
de 24 horas e questionário de frequência alimentar); e comportamentoalimentar
mensurado pelos estágios de mudança (EM), baseados no Modelo Transteórico, para
quantidade de gordura na dieta e consumo de frutas evegetais. Uma subamostra da
população (n=44) foi randomicamente selecionadapara avaliação de parâmetros
metabólicos (colesterol total e fração HDL - highdensity lipoprotein, glicemia de jejum,
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insulina plasmática e triglicérides) einflamatórios (adiponectina, interleucinas 6 e 10,
fator de necrose tumoral- eresistina). Os fatores de risco (FR) cardiovascular foram
determinados com base nosdados antropométricos e metabólicos. Realizaram-se os
testes estatísticos Qui-Quadrado/Exato de Fisher, t de Student simples, ANOVA, MannWhitney e Kruskal Wallis para comparações intergrupos; e McNemar para intragrupos
(p<0,05). Com afinalidade de verificar as variáveis associadas ao número de FR e ao
estágio depseudomanutenção realizou-se regressão linear múltipla e logística múltipla,
respectivamente. Resultados: Denotaram-se elevadas prevalências de DCNT eperfil
alimentar inadequado, com insuficiência no consumo de frutas, hortaliças eazeite, e
elevado consumo de açúcar simples e óleo vegetal. O consumo de ácidograxo saturado
(AGS) foi inversamente relacionado aos níveis sanguíneos de HDL-c(r= -0,326;
p=0,040). A maioria dos usuários foi alocada no grupo ação, porém foramelevadas as
prevalências de pseudomanutenção: 23,3% (quantidade de gordura nadieta) e 19,4%
(consumo de frutas e vegetais). Os fatores associados àpseudomanutenção foram
idade e consumo excessivo de AGS para ocomportamento quantidade de gordura na
dieta e renda e hipercolesterolemia parao consumo de frutas e vegetais. A média de FR
cardiovascular foi de 2,5±1,2, com50% (n=22) dos participantes apresentando 3 ou
mais fatores, sendo a concentraçãode adiponectina sérica (= -0,033; p=0,024) e a idade
(=0,026; p=0,033) variáveisassociadas ao número de FR. Maiores médias de
adiponectina foram verificadasentre indivíduos com <3 FR (27,9±14,1 vs. 19,4±10,7
ng/mL; p=0,033); no menortercil de circunferência da cintura (p=0,049) e em
ação/manutenção paraquantidade de gordura na dieta (24,3±13,4 vs. 15,6±2,5 ng/mL;
p=0,004). Conclusão: Os resultados revelam associação inversa entre a adiponectina e
osfatores de risco cardiovascular e sugerem que características como idade, renda,
apresença
de
agravos,
como
hipercolesterolemia,
bem
como
a
avaliaçãocomportamental devam ser consideradas no manejo nutricional de indivíduos
comexcesso de peso.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Comportamento alimentar. Consumo
alimentar.

Abstract: The close relationship between overweight, inflammation andcardiovascular
risk factors raises investigations that contribute to advances in thetreatment of chronic
noncommunicable diseases (NCDs). Objective: To investigatethe association between
consumption and eating behavior, inflammatory status andcardiovascular risk factors
among overweight adults and elderly in a Health Primary Care service in Belo Horizonte
- MG. Methods: This is a cross-sectional studyconducted with 103 users 20 years,
overweight (adults: BMI 30 kg/m2; elderly:BMI 27 kg/m2), including the assessment of
sociodemographic and healthcharacteristics, food intake measured by 24 hours dietary
recall and food frequencyquestionnaire; and eating behavior measured by stages of
change (SC), based onthe Transtheoretical Model for fat intake and fruits and
vegetables consumption. Asubsample of the population (n = 44) was randomly selected
to assess metabolic (total and HDL high density lipoprotein, fasting glucose, insulin and
triglycerides) and inflammatory parameters (adiponectin, interleukin-6 and 10, tumor
necrosisfactos- and resistin). Risk factors (RF) cardiovascular were determined based
onanthropometric and metabolic data. There were statistical tests Chi-squares,
Fishersexact test, simple Student's t test, ANOVA, Mann - Whitney and Kruskal Wallis
testfor intergroup comparisons, and McNemar for intra-group (p < 0.05). To
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determinethe variables associated with the number of FR and pseudo maintenance
were heldmultiple linear regression and multiple logistic regression, respectively.
Results: Itwas denoted high prevalence of NCDs and inadequate food profile with
insufficientconsumption of fruit, vegetables and olive oil, concomitant with high intake of
simplesugar and vegetable oil. The consumption of saturated fatty acids (SFA)
wasinversely related to the blood levels of HDL-C levels (r = -0.326, p=0.040).
Mostusers were allocated in the action group, but were high prevalences of
pseudomaintenance (23.3 % for fat intake and 19.4% for fruits and
vegetablesconsumption). Factors associated with pseudo maintenance were age and
excessiveconsumption of saturated fatty acids for behavior fat intake and income
andhypercholesterolemia for fruit and vegetable consumption. The average of riskfactors
was 2.5 ± 1.2, with 50% (n=22) of participants having 3 or more RF and theserum
adiponectin (=-0.033, p=0.024) and age ( = 0.026 , p = 0.033 ) wereassociated with the
number of FR. Higher mean of adiponectin were observedamong individuals with < 3 RF
(27.9±14.1 vs. 19.4±10.7 ng/mL; p=0.033), in thelowest tertile of waist circumference (p
= 0.049) and in action/maintenance for the "fatintake" behavior (24.3±13.4 vs 15.6±2.5
ng/mL; p=0.004). Conclusion: The resultsshow an inverse association between
adiponectin and cardiovascular risk factors andsuggest that characteristics such as age,
income, presence of diseases such ashypercholesterolemia, as well as behavioral
assessment should be considered in thenutritional management of overweight
individuals.
Key words: Primary health care. Food intake. Feeding behavior.
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BARBOZA, Talita Maia. Demandas de saúde e estratégias de inserção na atenção
básica: a fala de homens. 2013. p.71. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Fontes, Wilma Dias de
Resumo: Este estudo tem como enfoque a saúde do homem na perspectiva da atenção
básica. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa e
conta como cenário de coleta de informações as Unidades Integradas de Saúde (UIS),
situadas na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Tem o objetivo desvelar as
demandas de saúde da clientela masculina no âmbito da atenção básica (ABS), bem
como as estratégias para minimizá-las/resolvê-las. A coleta de dados ocorreu por meio
da técnica de entrevista, subsidiada por um roteiro semi-estruturado. A população que
compõe o universo dessa pesquisa é constituída por homens usuários das Unidades
Integradas de Saúde, dos Distritos Sanitários II e V do referido município, sendo
delimitada uma amostra total de 32 homens na faixa etária de 25 a 59 anos. Durante a
operacionalização da pesquisa foram obedecidos os preceitos éticos expressos nas
Resoluções 196/96 e 466/2012, ambas do Conselho Nacional de Saúde, bem como a
Resolução 311/2007 do Conselho Federal de Enfermagem, com apreciação pelo
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Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, obtendo parecer
favorável conforme protocolo de nº 0112/13 e CAEE: 13595613.8.0000.5188, e
anuência da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, bem como dos gestores
dos Distritos Sanitários envolvidos. A análise dos dados foi subsidiada pela técnica de
análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), sendo possível revelar um campo
vasto de demandas no âmbito a Atenção Básica: demandas cardiovasculares,
endócrinas, gastrintestinais, respiratórias, urológicas, oftalmológicas, ortopédicas,
psiquiátricas e odontológicas; demandas estas tanto de domínio preventivo, quanto
curativo, algumas, no entanto, com foco limitado de priorização pela clientela masculina.
Revelaram-se ainda, as estratégias, na perspectiva do próprio usuário, para
minimizar/resolver suas demandas de saúde, incluindo aspectos que perpassam pela
readequação dos serviços em relação aos horários de atendimento, sistematização do
atendimento, estrutura física/equipamentos, expansão quantitativa de profissionais do
gênero masculino, expansão quantitativa de médicos, ampliação das especialidades
médicas; e aspectos relacionados à promoção da saúde. Considera-se que as
estratégias para o melhor atendimento da clientela masculina nos serviços de atenção
básica, identificadas pelos usuários participantes desta pesquisa, devem ser
valorizadas pelos gestores e profissionais de saúde, haja vista a lacuna real que existe
nas ações da ABS frente ao atendimento de suas demandas de saúde.
Palavras-chave: Atenção básica. Masculinidade. Saúde do homem.

Abstract: This study has the focus the men's health in primary care perspective. This is
an exploratory - descriptive research with a qualitative approach and has as data collect
scenario the Units Integrated Health (UIH), located in the city of João Pessoa, State of
Paraiba. The purpose is to unveil the health demands of the male clientele within
primary care (PCA), as well as strategies for minimize/resolve their. The data were
collected by interview technique, supported by a semi-structured. The population that
makes the universe of this research consists of male users of Units Integrated Health of
the Sanitary Districts II and V of João Pessoa, it was delimited a total sample of 32 men
aged 25-59 years. During the operation of the research we followed the ethical
guidelines expressed in Resolutions 196/96 and 466/2012, both the National Health
Council, as well as Resolution 311/2007 of the Federal Board of Nursing, with
appreciation by the Ethics and Research center for Health Sciences UFPB obtaining
assent as protocol nº 0112/13 and CAEE: 13595613.8.0000.5188, and consent of the
Municipal Health Secretariat of João Pessoa, as well as managers of health districts
involved. Data analysis was supported by the technique of content analysis proposed by
Bardin (2011), and be able to reveal a vast field of demands within Primary Care, these
demands both domain preventive and remedial, some, however, with limited focus
prioritization by male clientele, proved yet, the strategies, the user's own perspective, to
minimize/resolve their health demands, including aspects that underlie the upgrading of
services and health promotion. It is considered that strategies to better serve the male
clientele in primary care services, the users identified by participants in this study,
should be valued by managers and health professionals, given the real gap that exists in
the actions towards the care of the ABS their health demands.
Key words: Men's Health. Masculinities. Primary Care.
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FARACO, Michel Maximiano. Eventos adversos associados a ventilação mecânica
invasiva no paciente adulto em uma unidade de terapia intensiva. 2013. p.207.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa
Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem.
Linha de Pesquisa: Cuidado em saúde e enfermagem nas situações agudas e
crônicas de saúde.
Orientador: Nascimento, Eliane Regina Pereira do
Resumo: Trata-se de um estudo coorte prospectivo probabilístico realizado com
pacientes adultos intubados e ou traqueostomizados em ventilação mecânica invasiva
na unidade de terapia intensiva geral de um hospital escola em Florianópolis (SC). Teve
como objetivo analisar os incidentes/eventos adversos associados à ventilação
mecânica invasiva. Os dados foram coletados no período de 04 de julho a 25 de
setembro de 2012, por meio de dois instrumentos, sendo um para notificação do
incidente/evento adverso e outro para o acompanhamento do paciente. A amostra
constituiu-se de 66 pacientes em ventilação mecânica invasiva, correspondentes a
451ventilador-dia. Os resultados apontaram que dos 66 pacientes, 40 apresentaram
incidentes/eventos adversos totalizando 110 notificações, uma incidência de 60,6% de
eventos, equivalente a 1,7 por paciente em ventilação mecânica invasiva e densidade
de 0,24 por 100 ventilador-dia. Constatou-se que 22 (33%) pacientes em ventilação
sofreram mais do que um incidente/evento adverso. Dos 40 pacientes com
incidentes/eventos adversos, a maior requência, 21 (31,8%), foi naqueles com idade
acima de 60 anos, o APACHE II apresentou mediana 23 (±10,2), Ramsay médio
encontrado foi de 3,9 (±2,0), um aumento de tempo de permanência em ventilação
mecânica em 23%, um incremento no tempo permanência na unidade em 34%. A
maior frequência dos incidentes ocorreu no período da manhã com 41 (37%)
notificações e o último quartil do período de uso do ventilador mecânico revelou 47
(43%) do total das ocorrências. Entretanto, dos 110 registros de incidentes/eventos
adversos predominaram pacientes com idade inferior a 60 anos (n=66; 60%), do
sexo feminino (n=64, 58%), com diagnóstico de doenças do sistema nervoso (n=28,
25,5%), maior incidência nos pacientes em tratamento clínico (n=65, 59,1%,) e
proveniente da unidade de internação (n=45, 40,9%). Constatou-se que 55 (50%) das
notificações aconteceram em situações de assistência de rotina e o evento com maior
incidência foi a desconexão acidental (n=52, 47%), porém a pneumonia associado a
ventilação mecânica foi o evento com maior valência, pois dos 14 casos
registrados, 13 (92%) geraram sintomas com necessidade de intervenção que
aumentou o tempo de internação. A frequência dos eventos adversos em ventilação
mecânica foram superiores aos dados nacionais e internacionais, com evidência de
maior tempo no uso do ventilador e de permanência na unidade. Constatou-se que a
unidade, contexto deste estudo, possui condições estruturais propícias para a
segurança do paciente, com dimensionamento de pessoal adequado, equipamentos
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com manutenções controladas e ornecimento regularizado de insumos e materiais.
Considerando a magnitude dos eventos adversos em terapia intensiva e o fato de
muitos deles estarem relacionados a assistência de rotina, torna-se necessário o
engajamento
de todos os profissionais
na implementação, controle e
acompanhamento de ações planejadas, com críticas aos indicadores e, integrá-los ao
propósito da assistência da unidade e da própria gestão, como medidas direcionadas
para a redução do evento adverso em ventilação mecânica invasiva com vistas a
segurança do paciente.
Palavras-chave: Respiração artificial. Segurança do paciente. Unidade de Terapia
Intensiva.

Abstract: This is a prospective cohort study conducted with probabilistic adult
patients intubated or tracheostomy and with mechanical ventilation in the intensive
care unit of a general hospital school in Florianopolis (SC). Aimed to analyze the
incidents/adverse events associated with invasive mechanical ventilation. Data were
collected between July 04 to September 25, 2012, through two instruments, one for
notification of the incident/adverse event and another to monitor the patient. The
sample consisted of 66 patients on mechanical ventilation, corresponding to 451
ventilator-days.
The results showed
that of the 66 patients, 40 had
incidents/adverse
events totaling 110 notifications, an incidence of 60.6% of
events, equivalent to 1.7 per patient on mechanical ventilation and density of 0.24 per
100 ventilator-days. It was found that 22 (33%) of ventilated patients experienced more
than one incident/adverse event. Of the 40 patients with incidents/adverse events,
most frequently, 21 (31.8%) was in those aged over 60 years, the median APACHE II
had 23 (±10.2), Ramsay found the average age was 3.9 (± 2.0), an increase of time
spent on mechanical ventilation by 23%, an increase in time spent in the unit by
34%. The highest frequency of incidents occurred in the morning with 41 (37%)
notifications and the last quartile of the period use of the mechanical ventilator
revealed 47 (43%) of all occurrences. However, the 110 records of incidents/adverse
events most patients were younger than 60 years (n=66; 60%), female (n=64; 58%),
diagnosed with nervous system disorders (n=28; 25.5%), higher incidence in
patients on medical therapy (n=65; 59.1%) and from the inpatient unit (n=45;
40.9%). It was found that 55 (50%) of notifications occurred in situations of routine
care and the event with the highest incidence was accidental disconnection (n=52;
47%), but the pneumonia associated with ventilation was the event with the
highest valence because
of the 14 reported cases, 13 (92%)
generated
symptoms requiring intervention that increased the length of stay. The frequency of
adverse events in mechanical ventilation was higher than the national and international
data, with use as long as the ventilator and stay in the unit. It was found that the unit, the
context of this study, has structural conditions conducive to the patient safety, sizing with
appropriate staff, equipment maintenance with controlled and regulated supply of inputs
and materials. Considering the magnitude of adverse events in intensive care and the
fact that many of them are related to routine care, it is necessary to engage all
professionals in the implementation, control and monitoring of planned actions, with
critical indicators and integrate them with the purpose of the assistance unit and the
management itself, as measures aimed at reducing the adverse event in invasive
mechanical ventilation in order to patient safety.
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RENNÓ, Clara de Oliveria. Análise postural da equipe de enfermagem durante o
banho no recém - nascido. 2013. p.76. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na sociedade.
Linha de Pesquisa: O cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar, de
pesquisar e de ensinar.
Orientador: Passos, Joanir Pereira
Resumo: A presente dissertação de mestrado teve como objeto de estudo a postura
adotada pelo trabalhador de enfermagem durante o banho no recém-nato em
incubadora neonatal. Os objetivos foram: (a)Identificar as posturas predominantes
adotadas pelos trabalhadores de enfermagem durante o banho no recém-nascido em
incubadora neonatal; (b) Discutir os possíveis riscos para os trabalhadores de
enfermagem em decorrência das posturas adotadas; (c) Analisar as implicações das
posturas para os trabalhadores de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, do
tipo estudo de caso. Os sujeitos do estudo tratou-se de mulheres da equipe de
enfermagem da unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital estadual do Rio
de Janeiro, referência em maternidade de alto risco. A coleta de dados ocorreu em duas
etapas: a primeira consistiu na classificação das trabalhadoras pela somatotipia, a
segunda, na filmagem das participantes selecionadas. Os resultados demonstraram que
a altura a superfície de trabalho, linha de visão, área de alcance e organização dos
materiais na unidade do paciente, influenciam nas posturas adotadas pelo profissional
de enfermagem durante o banho no recém-nascido. As posturas adotadas pelos
profissionais de enfermagem neonatal causam uma grande sobrecarga muscular devido
ao trabalho estático sofrido. Trabalho estático este gerado pelo esforço extra que
grupamentos musculares precisam fazer para sustentar posturas forçadas durante o
cuidado ao recém-nascido. O comprometimento postural foi confirmado através do
RULA, instrumento que foi aplicado nas fases 2, 3 e 4 do banho no RN. Os resultados
demonstraram níveis de ações 3 e 4 para todas as fases. Além disso, posturas de
escore 7 foram encontradas em todas as fases analisadas e, na fase de duração maior
(próximo a 50% do tempo total), todas apresentaram escore 7. Os riscos pelas
exigências biomecânicas se mostraram presentes e podem gerar fadiga da musculatura
da coluna e gerar danos. Além disso, podem gerar processos inflamatórios e
deformidades nas articulações e tendões.
Palavras-chave: Enfermagem. Ergonomia. Saúde do trabalhador.
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Abstract: This Master's dissertation has as its main subject of study the posture
adopted by nursing staff during the process of bathing a newborn in a neonatal
incubator. The main objectives were: a) to identify the predominant postures adopted by
nursing staff whilebathing a newborn in a neonatal incubator; b) to discuss the possible
risks to the nursing staff vis-à-vis the aforementioned postures; c) to analyze the
implications of such postures to the nursing staff. This is a case by case, descriptive
study,and its subjects were women from the nursing staff of the neonatal intensive care
unit at a state hospital in Rio de Janeiro specializing in high-risk maternity cases. Data
collection was done in two phases: the first was the classification of the workers by
soma to type,and the second was the filming of the selected participants. Results show
that height, working s urface, line of sight and the organization of materials in the
patient's unit influence which postures are adopted by the nursing professional while
bathing a newborn. Such postures exert extra muscle stress due to the static nature of
the job, forcing muscle groups to hold unnatural positions as the worker cares for the
newborn. This postural impairment has been confirmed by RULA, which was applied
during phases 2, 3 and 4 of the above procedure. Results show an activity level of 3 and
4 in all phases. Postures with a score of 7 were detected in all analyzed phases, being
that during the longest phase (50% of total time), all of the adopted postures had a score
of 7.The biomechanical demands of the job may cause fatigue and damage to the
musculature of the spine, with the risk of inflammation and deformity to tendons and
joints.
Key words: Nursing. Ergonomics. Worker's health.
Acesso remoto ao texto integral:
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CHERNICHARO, Isis de Moraes. Significados e atitudes sobre o cuidado ao idoso
hospitalizado: representações de acompanhantes. 2013. p.191. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Ferreira, Márcia de Assunção
Resumo: Objetivou-se descrever os conteúdos constitutivos das representações sociais
de acompanhantes sobre o cuidado ao idoso hospitalizado; identificar as
especificidades e analisar as práticas que tias represetações influenciam no
atendimento e cuidado ao idoso. Pesquisa qualitativa, exploratória e analítica, tendo
como referenciais a Teoria das Representações Sociais e a Teoria Transculttural.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturada e observação sistemática. Os sujeitos
foram 30 acompanhantes. Utilizou-se o software Alceste e a técnica de análise de
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conteúdo temática na análise dos dados. Os acompanhantes resgatam a trajetória de
hospitalização do idoso e a sua inserção neste processo na construção de imagens e
atitudes sobre o cuidado. Os sentidos perpassam as características do próprio
envelhecimento, da necessidade de se ter paciência, disponibilidade, das exigências
dos idosos, da proximidade, auxílio, suporte, atenção, sentinela, amor e carinho. Assim,
o acompanhante encontra-se preparado para realizar tal cuidado, tendo uma postura
ativa, e invertendo os papéis. A saúde do acompanhante, os problemas institucionais, a
influência midiática, a segurança do paicente e o contexto ambiental influenciam na
cosntrução das representações. O silêncio e a ocmunicação emrgem como
contrapontos. A comunicaçção, o diálogo e a espiritualidade emergem no amparo e
superação dos momentos de dificuldades e frente à finitude da vida. Os acompanhantes
objetivam seu papel na campainha e ancoram o sentido do cuidado no retrocesso da
vida. As experiências de cuidar do idoso possibilitam o intercâmbio de saberes e para
tal o cuidado profissional deve incluri estratégias de educação em saúde que visem à
manutenção, negociação e reestruturação do cuidado.
Palavras-chave: Cuidadores. Hospitalização. Idosos.

Abstract: This study aimed to describe the contents of the constituent social
representations of caregivers in care for hospitalized elderly, identifying the specifics and
analyze the practices that theses representations influence the services and care to the
elderly. Qualitative research, exploratory and analytical. The Social Representation
theory and the Transcultural Theory were used as reference. Individual interviews and
systematic observation were used to generate data. The subjects were 30 caregivers.
Software Alceste and the technique of thematic content analysis were udes for data
analysis. The caregivers recover the trajectory of hospitalization of the elderly and their
inclusion in this process in the construction of imagesand attitudes about care. Senses
of care permeate the characteristics of the aging, the need to have patience, availability,
requirements of the elderly, the closeness, assistance, support, attention, sentry, love
and affection. Thus, the caregivers was prepared to undertake the care, taking an active
stance and inverting the roles. The health of the caregivers, the institutional problems,
the media influence, patient safety, and environmental context influence the cosntruction
of representations. Silence and communication emerge as counterpoints.
Communication, dialogue and spitituality emerge for protection and moments of
overcoming difficulties and facing the finiteneses of life. The caregivers aim their role in
the care by the bell and achor the meaning of care in the in the setback of life. The
experiences of caring for the elderly allow the exchange of knowledge and for such
professional care should include health education strategies aimed at maintaining,
negotiating and restructuring care.
Key words: Caregivers. Hospitalization. Aged.
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BRANDÃO, Erlayne Camapum. Aplicação da Escala de Braden Q e o processo de
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enfermagem na prevenção de úlceras por pressão em crianças. 2013. p.98.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Brasília.
Brasília; 2013.
Área de Concentração: Cuidados da Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Jesus, Cristine Alves Costa de
Resumo: A hospitalização é vista como uma situação perturbadora na vida das
pessoas e tem contornos peculiares quando se trata de uma ocorrência na infância,
pois afeta a vida familiar implicando em uma mudança na rotina de toda a família. Uma
complicação que poderá ocorrer nesse período é a úlcera por pressão (UP), merecendo
uma atenção especial a partir da prevenção. A Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) é um processo que melhora a qualidade do cuidado e que pode
auxiliar na prevenção de úlceras por pressão em pediatria. O objetivo desse estudo foi
analisar os riscos para desenvolvimento de UP em crianças hospitalizadas em uma
Unidade de Terapia Intensiva e identificar a ocorrência de UP nessa clientela. Estudo
descritivo e exploratório, realizado em um hospital de referencia materno-infantil no
Distrito Federal. Aplicou-se um instrumento com 50 crianças hospitalizadas em uma UTI
Pediátrica para obtenção de dados sócio-demográficos e clínicos, incluindo a aplicação
da Escala de Braden Q e utilizou-se também outro instrumento com 12 enfermeiras do
referido setor obtendo informações sobre a SAE. Os resultados relacionados com a
amostra infantil foram os seguintes: a maioria era do sexo masculino (56%), com idade
menor de 1 ano (44%), branca (54%), analfabeto/não estudava (86%), procedentes do
Distrito Federal (70%), seus responsáveis eram mãe/pai (94%), renda familiar de 1 a 2
salários mínimos (52%) e com doenças no sistema nervoso (30%). Prevaleceu o uso de
antiinflamatório e analgésicos (98%), de internações anteriores (58%), até 10 dias de
internação (37,9%) sendo o motivo mais frequente os problemas respiratórios (37,9%).
Em relação ao tempo atual de internação predominou também até 10 dias (60%), o
seguimento na atenção básica ficou em equilíbrio, 50% frequentavam e 50% não. A
média dos escores da Escala de Braden Q foi 20,16. Em relação às sub-escalas, o
escore 4 prevaleceu na Mobilidade (40%), Atividade (50%), Percepção sensorial (52%)
e Perfusão tissular e oxigenação (64%). O escore 3 prevaleceu nas sub-escalas
Umidade (38%) e Nutrição (50%), já o escore 2 predominou na Fricção e cisalhamento
(52%). A única variável que teve diferença estatisticamente significativa foi menor de 1
ano (p=0,045). As medidas preventivas para UP realizadas foram: mudança de decúbito
(70%), almofadas no calcâneo (54%) e utilização de hidratantes (54%). O colchao mais
utilizado foi o de espuma (98%). Não houve casos novos de UP na amostra infantil. Em
relação aos dados das enfermeiras observou-se que: todas eram do sexo feminino
(100%), a maioria tinha especialização (58,3%) e não trabalhava em outra instituição
(75%). A média da idade foi de 37,8 anos, do tempo de atuação profissional foi de 13,8
anos, tempo de atuação na UTI Pediátrica foi de 5,2 anos. A maioria das enfermeiras
não conhecia uma escala para prevenção de UP (66,7%) e não conhecia a escala de
Braden Q (91,7%). Nenhuma utilizava a Escala de Braden Q na sua assistência, no
entanto todas (100%) acreditavam que a utilização de uma escala desse tipo é
importante na rotina da UTI Pediátrica, citando como justificativa padronizar a avaliação
do risco (41,7%) e posicionar melhor a criança/proporcionar prevenção (41,7%). Todas
as enfermeiras (100%) citaram como medida de prevenção para UP mudança de
decúbito. A maior parte das enfermeiras (58,3%) relatou que a Escala de Braden Q
pode contribuir com o processo de enfermagem (PE), citou como justificativa como
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meio de avaliar o cuidado oferecido e contribuir consequentemente com o PE, realizava
o PE (58,3%) sendo que a etapa mais citada pelas enfermeiras foi a prescrição. No
tocante às facilidades para realização do PE no setor pesquisado citou-se mais
frequentemente: sistema informatizado (33,3%), trabalho com equipe multidisciplinar
(33,3%), equipe envolvida em melhorar a assistência (33,3%).Já as dificuldades mais
relatadas foram: falta de conhecimento das etapas (33,3%), sistema informatizado
incompleto (33,3%), sobrecarga de trabalho (33,3%) e número de profissionais
reduzidos (33,3%). Em relação às etapas do PE observadas nos prontuários das
crianças, não se realizavam o diagnóstico de enfermagem (94%) e nem a prescrição de
enfermagem (86%), e os registros eram na maioria anotações de enfermagem (56%). A
utilização de uma escala que avalia o risco para UP é um método confiável que a
enfermeira pode utilizar em sua rotina assistencial e a partir disso intensificar as
medidas preventivas para aquelas crianças com maior risco. Já a realização da SAE
proporciona uma assistência de qualidade à criança, assim como, aumenta a segurança
nas decisões clínicas tomadas pelos enfermeiros. Nesse sentido, se faz necessário, um
maior incentivo para sua realização nos serviços de saúde, demostrando que a sua
aplicação fortalece a assistência e gera mais autonomia aos enfermeiros.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Enfermagem pediátrica. Úlcera por
pressão.

Abstract: Hospitalization is seen as a disturbing situation in the life of people and has
peculiar profiles when it is about an occurrence in the childhood, for it affects family life
implying a change on the routine of the whole family. A complication that may occur
during this period is the ulcer by pressure (UP), deserving a special attention as from the
prevention. The Nursing Systematization of Assistance (NSA) is a process which
improves the care quality and which may aid in the prevention of ulcers by pressure in
pediatrics. The objective of this study was to analyze the risks for the development of UP
in hospitalized children in an Intensive Care Unit and to identify the UP occurrence on
this clientele. Descriptive and exploratory study accomplished in a reference motherand-child hospital in the Federal District. An instrument was applied with 50 hospitalized
children in a Pediatrics ICU in order to obtain socio-demographical and clinical data,
including the Braden Q Scale application and another instrument was used as well with
12 nurses from the previously mentioned sector obtaining information about the NSA.
The related outcomes with the child‟s sample were the following: most of them was male
(56%), under the age of 1 year (44%), white (54%), illiterate/not studying (86%), from the
Federal District (70%), mother/father were their responsible (94%), family income from 1
to 2 minimum wages (52%) and having diseases in the nervous system (30%). The antiinflammatory and painkillers treatment (98%), previous internments (58%), until 10
internment days (37.9%) respiratory problems being the most frequent reason (37.9%).
In relation to the present internment time it also prevailed until 10 days (60%), the
continuance the basic attention was balanced, 50% frequented and 50% did not. The
Braden Q Scale score average was 20,16. In relation to the under-scales, score 4
prevailed in the Modality (40%), Activity (50%), Sensorial perception (52%) and Tissue
perfusion and oxigenation (64%). Score 3 prevailed in the Humidity under-scales (38%)
and Nutrition (50%), score 2 prevailed on the Friction and shear (52%). The only
variable that had a significant difference statistically was shorter than a year (p=0,045).
The preventable measures for accomplished UP were changing of decubitus (70%),
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cushions in the heel bone (54%) and moisturizing use (54%). The most used mattress
was the one made of foam (98%). There were no new UP cases in the child‟s sample.
Regarding the data of the nurses, it was observed that: all of them were female (100%),
most of them had a major degree (58.3%) and did not work at another institution (75%).
The age average was 37.8 years, professional performance time was 13.8 years,
Pediatrics ICU performance time was 5.2 years. Most of the nurses did not know a UP
prevention scale (66.7%) and did not know the Braden Q Scale (91.7%). None of them
used the Braden Q Scale in their assistance, however, all of them (100%) believed that
the use of a scale this type is important in the Pediatrics ICU routine, quoting as excuse
to standardize the risk assessment (41.7%) and to better place the child / to provide
prevention (41.7%). All of the nurses (100%) quoted as a prevention measure for UP the
decubitus change. Most of the nurses (58.3%) reported that the Braden Q Scale may
contribute with the nursing process (NP), quoted as excuse as a way to assess the
offered care and consequently to contribute with the NP, accomplished the NP (58.3%)
being the most cited stage by the nurses the prescription. Regarding the facilities to the
NP performance, it was cited most frequently: computerized system (33.3%), work with
multidisciplinary team (33.3%), involved team into improving assistance (33.3%).As for
the most reported difficulties were: lack of stage knowledge (33.3%), incomplete
computerized system (33.3%), work overload (33.3%) and reduced number of
professionals (33.3%). Regarding the observed NP stages on the handbook of the
children, no nursing diagnosis used to be performed (94%) and neither the nursing
prescription (86%), and the records were most of them nursing notes (56%). The use of
a scale that assess the risk for UP is a reliable method the nurse may use in her
assistance routine and from that to intensify the preventable measures to those children
with greater risk. As for the NSA performance, it provides an assistance of quality to the
child as well as raises security in the clinic decisions taken by the nurses. In this sense,
it is necessary a bigger encouragement for the health services accomplishment,
showing that their application strengthens the assistance and generates more autonomy
to the nurses.
Key words: Nursing care. Pediatric nursing. Pressure ulcer.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.unb.br/handle/10482/14798

Nº de Classificação: 19087
TAVARES, Vânia Hilário. Segurança do paciente em Terapia Intensiva: Análise do
uso da restrição física. 2013. p.129. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade de Brasília. Brasília; 2013.
Área de Concentração: Políticas, práticas e cuidado em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Rodrigues, Maria Cristina Soares
Resumo: Inserir a temática restrição física à segurança do paciente foi a meta desse
estudo, pois, para alguns autores a restrição física pode ser utilizada com o propósito
de reduzir o risco de lesões e assegurar a segurança, e para outros, oferece mais riscos
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que benefícios. Esse estudo teve como objetivo analisar o uso da restrição física em
pacientes de Unidade de Terapia Intensiva. Estudo exploratório-descritivo, com
abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade de terapia Intensiva adulto, de
instituição pública de ensino. A coleta de dados foi realizada no período entre 19 de
julho e 26 de outubro de 2012, nos três períodos de funcionamento da unidade, pelo
método de observação estruturada e busca de dados em prontuário. Realizou-se
seleção não aleatória de participantes no estudo, segundo critérios de inclusão e
exclusão pré- determinados. A coleta de dados foi operacionalizada após aceite do
paciente ou do responsável legal, por meio da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Utilizou-se um instrumento estruturado, com registro de variáveis
relacionadas à caracterização socioeconômico-demográfico-demográfico, à internação
hospitalar, à restrição e de cuidados de enfermagem realizados durante a restrição
física. O banco dos dados foi gerenciado com auxílio do Microsoft Excel 2007 e do
software estatístico Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS - Versão 18.0),
e analisados conforme estatística descritiva. De um total de 169 admissões, 44
pacientes participaram do estudo, representando uma incidência de 26% de pacientes
restritos. Houve predomínio de pacientes do sexo masculino (63,6%). A idade média foi
de 55,17 anos (DP=18,29), 40,9 % da amostra possuía ensino fundamental completo. A
maioria (88,6%) residia com a família e detinha a renda familiar de até 1 salário mínimo
(36,4%). Desses, 43,2% eram aposentados. O tempo médio de permanência dos
pacientes restritos, na unidade, foi de 11,47 dias (DP=13,00), 43,2% da amostra,
recebeu sedação. Constatou-se elevada frequência de uso de dispositivos terapêuticos
(90,9%). Quanto ao percentual de óbitos ficou em 40,9%, sendo considerado
elevado, no entanto, não foi relacionado ao uso da restrição física. Dentre os tipos
de restrição realizados, a física, isoladamente, totalizou 14 (31,8%) dos casos,
principalmente dos membros superiores (95,5%), em um tempo médio de 2,57 dias,
empregada, na totalidade, sem prescrição médica. A restrição verbal esteve presente
em 40,9% dos procedimentos. Em 75% dos casos, o paciente foi orientado quanto à
restrição, justificada, principalmente, por agitação, porém, em 56,8% dos casos o
procedimento não foi registrado no prontuário. A incidência de incidentes/eventos
adversos que acometeram os pacientes da amostra foi de 38,6%. Foram prestados
cuidados de enfermagem aos pacientes restritos em mais de 90% dos casos.
Conclui-se que, existe uma expressiva frequência do uso da restrição física no
ambiente analisado, porém, o emprego do procedimento mostrou-se seguro e o
ambiente de Terapia Intensiva facilita o monitoramento adequado e a prestação de
cuidados de enfermagem ao paciente sob restrição física.
Palavras-chave: Paciente. Restrição física. Unidade de Terapia Intensiva.

Abstract: Enter the subject physical restraint to patient safety was the goal of this study,
therefore, for some authors physical restraint may be used for the purpose of reducing
the risk of injury and ensure safety, and to others, offers more risks than benefits. This
study aimed to analyze the use of physical restraints on patients Intensive Care Unit.
Exploratory, descriptive study with a quantitative approach, performed in an adult, public
institution of education. Data collection was conducted in the period between July 19
and October 26, 2012, in the three periods of unit operation, the method of structured
observation and data mining in medical records. Held non-random selection of
participants in the study, criteria for inclusion and exclusion predetermined. Data
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collection was accepted operation after the patient or legal guardian, by signing the
consent form. We used a structured instrument, with record variables related to
socioeconomic and demographic characteristics, hospitalization, and the restriction of
nursing care performed during physical restraint. The data bank was managed with the
aid of Microsoft Excel 2007 software and the Statistical Package for the Social Sciences
® (SPSS - version 18.0) and analyzed according to descriptive statistics. A total of 169
admissions to the ICU, 44 patients participated in the study, representing an
incidence of 26% of patients restricted. There was a redominance of male patients
(63.6%). The mean age was 55.17 years (SD = 18.29), 40.9% of the sample had
completed elementary school. The majority (88.6%) lived with the family and had a
family income of up to 1 minimum wage (36.4%). Of these, 43.2% were retired. These
variables did not influence the indication of the restriction procedure. The average length
of stay of patients confined in the unit, was 11.47 days (SD = 13.00), 43.2% of the
sample received sedation. It found a high frequency of use of therapeutic devices
(90.9%).Regarding the percentage of deaths stood at 40.9%, considered high,
however, was not related to the use of physical restraint. Among the types of
restriction performed, physics, alone, totaled 14 (31.8%) of cases, especially of the
upper limbs (95.5%) in an average time of 2.57 days, employed, in full, without
prescription. The verbal restriction was present in 40.9% of procedures. In 75% of
cases, the patient was instructed as to restriction, justified primarily by agitation,
but in 56.8% of cases the procedure was not recorded in the chart. The incidence
of incidents / adverse events that affected the patients in the sample was 38.6%. Were
nursing care provided to patients restricted in 90% of cases. We conclude that there is
a significant frequency of use of physical restraint in the analyzed environment,
however, the use of the procedure was safe and the ICU environment facilitates
monitoring and the provision of adequate nursing care to the patient under physical
restraint.
Key words: Intensive Care Unit. Physical restraint. Patient.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/13888/1/2013_VaniaHilarioTavares.pdf

Nº de Classificação: 19076
MONTEIRO, Sandra de Nazaré Costa. Qualidade de vida: percepção de crianças e
adolescentes estomizados e seus pais e/ou responsáveis. 2013. p.126. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Brasília. Brasília; 2013.
Área de Concentração: Políticas, práticas e cuidado em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Kamada, Ivone
Resumo: Introdução: A estomia é uma situação que atinge pessoas de todas as idades.
Crianças e adolescentes podem adquirir estomas urinários ou gastrointestinais por
diversas causas. Entre as mais frequentes estão as anomalias congênitas e traumas
ocorridos durante o desenvolvimento. A Qualidade de Vida (QV) é um conceito
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complexo, de caráter subjetivo e multidimensional que engloba vários aspectos da vida,
e que vem ganhando o interesse dos estudiosos. De forma geral, a QV de crianças e
adolescentes tem sido avaliada a partir dos relatos de adultos, existindo uma escassez
de instrumentos destinados a essa mensuração, dificultando a avaliação pela própria
criança e adolescente. Na área da saúde existe um debate acerca de qual seria o
respondente adequado para se avaliar a QV da criança e adolescente, considerando
importante analisar a correlação entre as respostas da criança, do adolescente e de
seus respectivos pais e/ou responsáveis. Objetivo: Conhecer a qualidade de vida de
crianças e adolescentes estomizados e seus respectivos pais e/ou responsáveis, a
partir de suas próprias percepções. Método: Para tanto, foi realizada uma pesquisa com
abordagem quantitativa, transversal exploratória, descritiva com a aplicação de um
instrumento de QV compreendido por três grandes domínios, mental, social e físico. Os
dados foram obtidos por meio de prontuários e entrevista (autorrelato), e posteriormente
transformados em análises com o software SPSS 20.0. Foram estudadas 20 crianças e
adolescentes estomizados entre 8 a 18 anos, e 20 pais e/ou responsáveis
respectivamente. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário sociodemográfico
e para a avaliação da QV a versão brasileira denominada “Módulo Genérico
DISABKIDS® para crianças e adolescentes brasileiros com condições crônicas (MGDC37)”. Resultados: Mostram boa consistência nas respostas dos grupos. Foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas em todas as dimensões e
domínios. Os estomizados perceberam-se independentes, emocionalmente afetados
pela condição de saúde, excluídos do convívio social e com difícil aceitação do
tratamento pelo uso do equipamento coletor. Já seus pais e/ou responsáveis visualizam
a dependência dos filhos e não perceberam a exclusão social que promoveram a partir
da superproteção. Na análise de correlação entre grupos, ocorreu correlação importante
na dimensão Exclusão Social, pois os estomizados percebem-se extremamente
excluído dos espaços de convívio social. Conclusão: O DISABKIDS®MGDC-37 mostra
boa sensibilidade para avaliar a QV de crianças e adolescentes a partir de suas
próprias percepções, além de demonstrar que esses indivíduos são capazes de
fornecer informações sobre si e, consequentemente, de sua vida. Esses dados são
importantes para subsidiar a prática clínica profissional e contribuir com a elaboração de
planos assistenciais e protocolos de atendimento específicos para essa população.
Palavras-chave: Adolescentes. Criancas. Estomias.

Abstract: Introduction: The ostomy is a situation that affects people of all ages. Children
and adolescents can acquire urinary or gastrointestinal several causes stomata. Among
the most common are congenital anomalies, trauma occurring during development. The
Quality of Life (QOL) is a complex concept, subjective and multidimensional nature
encompassing many aspects of life, and that has been gaining the interest of scholars.
Overall QOL of children and adolescents has been evaluated from the accounts of
adults, there is a paucity of instruments designed to measure this, complicating the
assessment by children and adolescents own. In health there is a debate about what
would be the proper respondent to assess the QoL of children and adolescents,
considering important to analyze the correlation between the responses of children,
adolescents and their parents and / or guardians. Objective: To assess quality of life of
children and adolescents ostomy and their parents and / or guardians from their own
perceptions. Method: For this purpose, a study with a quantitative approach, exploratory,

52

descriptive cross with the application of a QOL instrument comprised of three main
areas, mental, social and physical was performed. Data were obtained from medical
records and interviews (self-report) , and subsequently transformed into analyzes with
SPSS 20.0 software. 20 children and adolescents ostomy between 8 and 18 years, and
20 parents and/or guardians, respectively, were studied. For data collection used a
sociodemographic questionnaire and the assessment of QoL Brazilian version called "
Generic DISABKIDS ® Module for Brazilian children and adolescents with chronic
conditions (MGDC-37)". Results: They show good consistency in the responses of
groups. Statistically significant differences in all dimensions and domains were found.
The ostomy perceived themselves independent, emotionally affected by the health
condition excluded from social life and difficult acceptance of the treatment by the use of
the collector equipment. Have your parents and / or guardians of the children visualized
the dependency and social exclusion did not realize that promoted from overprotection.
In the correlation analysis between groups, a significant correlation in the Social
Exclusion dimension because the ostomy perceive themselves extremely excluded
spaces for social interaction. Conclusion: The DISABKIDS ® MGDC-37 shows good
sensitivity to assess the QoL of children and adolescents from their own perceptions,
and show that these individuals are able to provide information about yourself and
therefore your life. These data are important for supporting the professional clinical
practice and contribute to the development of care plans and care protocols specific to
this population.
Key words: Teens. Children. Stomy.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.unb.br/handle/10482/15346

Nº de Classificação: 19077
ACAUAN, Laura Vargas. Idoso no Centro de Diagnóstico por Imagem: segurança
na realização da tomografia computadorizada cardíaca. 2013. p. 154. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Brasília. Brasília; 2013.
Área de Concentração: Políticas, práticas e cuidado em saúde e enfermagem.
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Rodrigues, Maria Cristina Soares

Resumo: A segurança do paciente é um aspecto crítico da atenção à saúde nos
serviços de saúde, e seus determinantes e condicionantes estão vinculados a ações
inerentes à assistência. Os idosos constituem parcela populacional que mais cresce no
mundo, e com o avanço da idade há aumento no número de doenças crônicas,
portanto, são mais vulneráveis à ocorrência de eventos e reações adversas durante seu
cuidado. Com a evolução tecnológica na área de imagem, a tomografia
computadorizada cardíaca- angiotomografia coronariana tem sido proposta como
método não invasivo para diagnóstico da doença arterial coronariana, doença crônica
de elevada incidência entre os idosos. Porém, para sua realização é imprescindível a
injeção intravenosa de meio de contraste iodado, o que pode ocasionar reações
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adversas, principalmente no idoso que apresenta fatores de riscos inerentes ao
processo de envelhecimento. Nesse contexto, determinou-se como objetivo central do
estudo analisar ações dos profissionais de saúde na segurança do paciente idoso que
recebe o meio de contraste iodado intravenoso na realização da tomografia
computadorizada cardíaca. Especificamente: caracterizar a equipe de saúde que atua
no centro de diagnóstico por imagem; verificar a existência de critérios de segurança
adotados pela equipe de saúde na execução da tomografia computadorizada cardíaca;
conhecer o tipo de meio de contraste iodado utilizado na realização da tomografia
computadorizada cardíaca, seu armazenamento, preparo e administração; averiguar os
procedimentos adotados na ocorrência de reações adversas na administração do meio
de contraste. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Os cenários
foram dois centros de diagnóstico por imagem em dois hospitais de Brasília, Distrito
Federal, Brasil. Participaram do estudo 26 profissionais de saúde que responderam a
um roteiro de entrevista semiestruturada. A caracterização das equipes de saúde é
demonstrada por meio de tabela e os depoimentos foram analisados pelo método
análise de conteúdo de Bardin, a partir da técnica de análise temática. Os resultados
mostram equipes de saúde predominantemente do sexo feminino, com tempo de
formação entre um e dez anos, compostas de jovens adultos e na idade madura (21 a
40 anos), com experiência de cinco anos ou mais no centro de diagnóstico por imagem
e constituídas por enfermeiras, técnicas em enfermagem, médicos (as) radiologistas,
técnicos (as) em radiologia e tecnólogos (as) em radiologia. Da análise de conteúdo
emergiram cinco categorias: 1) Segurança física do idoso para realização da tomografia
computadorizada cardíaca; 2) Concepções e atuação da equipe de saúde do centro de
diagnóstico por imagem para a segurança do idoso; 3) Estratégias para segurança do
idoso em centro de diagnóstico por imagem: uso de tecnologia para a realização da
tomografia computadorizada cardíaca; 4) Reações adversas na realização da
tomografia computadorizada cardíaca: promoção da segurança do idoso; 5)
Administração de meio de contraste iodado e a segurança do idoso na realização da
tomografia computadorizada cardíaca. Conclui-se que as equipes de saúde dos centros
de diagnóstico por imagem realizam ações seguras na execução da tomografia
computadorizada cardíaca- angiotomografia. Estão atentas aos fatores de risco
presentes no idoso e agem visando minimizar a ocorrência de reações adversas,
contudo, ações devem ser aprimoradas.
Palavras-chave: Diagnóstico por imagem. Idoso. Segurança do paciente.

Abstract: Patient safety is a critical aspect of care in health services, their determinants
and conditions are linked to actions relating to medical assistance. The elderly are the
fastest growing part of the population in the world, with advancing age there is an
increase in the number of chronicle diseases, therefore, they are more vulnerable to
adverse events and reactions during their care. With the technological developments in
imaging, a coronary computed tomography angiogram has been proposed as a
noninvasive method for the diagnosis of coronary artery disease, which is a chronic
disease of high incidence among the elderly. However, its realization requires an
intravenous injection of iodinated contrast media, what can cause adverse reactions,
especially in the elderly who presents risk factors inherent to the aging process. In this
context, core objective of the study is to analyze the actions of health professionals in
the safety of elderly patients, which are submitted of this kind of treatment. Specifically,
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the study has the following objectives: to characterize the health team that operates in
diagnostic imaging center, check for safety criteria adopted by the health staff in the
implementation of cardiac computed tomography; know the type of iodinated contrast
media used in cardiac computed tomography, its storage, preparation and
administration; check the procedures adopted in the occurrence of adverse reaction in
the contrast administration. It is a descriptive study with qualitative approach in adverse
events in the administration of contrast. The scenario was two diagnostic imaging
centers in two different hospitals in Brasilia, Distrito Federal, Brazil. 26 healthcare
professionals took part on the study answering semi-structured interviews. The
characterization of the health team is demonstrated by the table and the statements
were submitted by the Bardin method of content analysis, by the approach of the
thematic analysis. The results show a health team predominantly female, with training
time between one and ten years, composed by people between 21 and 40 years old,
with experience of five years or more in the diagnostic imaging center and consisting of
nurses, nursing techniques, radiologist doctors and radiology technical. From the
content analysis, five categories have brought up: 1) Physical safety of the elderly for
performing cardiac computed tomography; 2) Health staff concepts and actions of the
diagnostic imaging center, for security of the elderly; 3) Strategies for safety of the
elderly in diagnostic imaging center: use of technology to perform the cardiac computed
tomography; 4) Adverse reactions in the realization of cardiac computer tomography:
promoting safety of the elderly; 5) Administration of iodinated contrast agent and security
of the elderly in the performance of cardiac computed tomography. The conclusion
shows that the health team of diagnostic imaging centers performs actions in the safe
execution of cardiac computed tomography angiogram. It is alert to risk factors in the
elderly and acts to minimize the occurrence of adverse reactions, but, actions must be
enhanced.
Key words: Patient safety. Elderly. Diagnostic Imaging.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.unb.br/handle/10482/13711
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EVANGELISTA, Márcia Soares. Limites e possibilidades de um software de apoio à
gestão domiciliar para favorecer o processo de desospitalização. 2013. p.118.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Brasília.
Brasília; 2013.
Área de Concentração: Políticas, práticas e cuidado em saúde e enfermagem.
Linha de Pesquisa: Gestão da atenção à saúde e organização dos serviços em saúde
Orientador: Martins, Emerson Fachin
Resumo: A atenção domiciliar inclui dentre suas modalidades assistenciais a
internação domiciliar de pessoas que acabam ocupando leitos hospitalares, mas que
poderiam ser assistidos na sua própria residência. Este fato cria cenário favorável ao
processo de desospitalização pela substituição da internação hospitalar pela domiciliar.
Muito é descrito sobre como a informatização de procedimentos e processos em saúde
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pode favorecer a gestão destes serviços. Frente a isso, o presente estudo teve por
objetivo desenvolver parâmetros e requisitos para a construção de um software que
contribua para a gestão da atenção domiciliar no âmbito do SUS, verificando os limites
e possibilidades deste software favorecer este processo de desospitalização. Para isso,
delineou-se um estudo de desenvolvimento tecnológico com delineamento transversal
do tipo exploratório descritivo, incluindo abordagens quantitativas e qualitativas de
análise. Os dados essenciais foram definidos incluindo neste método a maioria dos
profissionais com experiência em atenção domiciliar (64%). Os requisitos para
elaboração do software foram levantados e proporcionaram o desenvolvimento do
software que então foi submetido a um processo de validação por análise da percepção
dos usuários. A percepção dos usuários foi saturada na quinta entrevista (n=5),
possibilitando validar o software com a indicação de potencialidades que superaram as
limitações apontadas em discursos e pontuadas em uma média de 3,8 ± 3,0 (média ±
desvio padrão), sendo o programa testado em caso real de uso em serviço público de
atenção domiciliar do Distrito Federal. O estudo foi concluído com a introdução do
software SOS-Desospitalização, que possui potencial para contribuir para gestão da
atenção domiciliar, apesar dos limites constatados, principalmente aqueles relacionados
à interoperacionalidade com outros sistemas de informação. Porém o programa
apresenta inúmeras potencialidades relacionadas ao favorecimento da desospitalização
pela substituição da internação hospitalar pela domiciliar e pela geração de relatórios
que poderão ser utilizados para monitoramento e gestão da internação domiciliar no
âmbito do SUS.
Palavras-chave: Gestão em saúde. Indicadores básicos de saúde. Serviços de
assistência domiciliar.

Abstract: Home care includes, among its assistance features, home hospitalization for
people that end up occupying hospital beds, but who could be cared for at home. This
fact creates a favorable scenario for the process of deinstitutionalization by replacing the
hospital placement for home placement. Much is said on how the computerization of
procedures and processes in health care may encourage the management of these
services. Faced with this, the present study aimed to develop parameters and
requirements for the construction software that contributes to the management of home
care under the Unified Health System, verifying its limits and its possibilities to facilitate
the process of deinstitutionalization. Thus, we outlined a study of technological
development with a cross-sectional descriptive exploratory design including quantitative
and qualitative approaches of analysis. The essential data were defined in this method
including most professionals with experience in home care (64%), respecting the depth
geo-referenced by the organization of the network of health care in the Federal District.
The requirements for developing the software were raised and allowed development of a
software which was then subjected to a validation process by analyzing the users'
perception. The users' perception was saturated in the fifth interview (n=5), allowing the
software to be validated with the indication of potential that overcame the limitations
pointed in speeches and scoring an average of 3.8 ± 3.0 (mean ± standard deviation).
The program was tested on real use case on public home-care service of the Distrito
Federal. In the end, the study was completed with the introduction of software - SOS
Deinstitutionalization, which has the potential of contributing to the management of
home care, with limits mainly related to interoperability with other information systems,
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but with great potential bias related to the deinstitutionalization by replacing hospital care
for home care and to the generation of reports that will be available to be used for
monitoring and management of home care under the Unified Health System.
Key words: Management health. Health status indicators. Home care services.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.unb.br/handle/10482/15410
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Resumo: Atenção domiciliar desponta como modalidade de assistência que substitui ou
complementa a atenção hospitalar que ainda é carente de estudos que descrevam suas
contribuições. Assim, objetivou-se investigar limites e possibilidades da internação
domiciliar promover desospitalização e prevenir reospitalização de sujeitos admitidos
em Programa de Internação Domiciliar (PID). Optou-se por delineamento de pesquisa
observacional do tipo longitudinal em etapas retrospectiva e prospectiva com
abordagens qualitativa e quantitativa. Os dados foram obtidos dos registros
documentais do serviço e dos sujeitos admitidos no período de maio de 2009 a
dezembro de 2012. Os resultados apontaram uma população idosa (71% acima de 60
anos), predominantemente masculina (52,5%), não alfabetizada (36,7%) e já
aposentada (44,6%). As doenças crônicas representaram 97,2% do que foi encontrado.
Das doenças diagnosticas como primárias e codificadas pela CID10 prevaleceu aquelas
do capítulo do aparelho circulatório (39,5%), seguidas por códigos distribuídos nos
capítulos de neoplasias (27,7%), doenças do sistema nervoso central (21,5%) e
consequências de causas externas (4,5%). Em média, os sujeitos conviviam com a
doença primária por 73 meses, podendo variar de 3 a 12 anos de cronicidade. Estes
sujeitos permaneciam no PID por 378 ± 29 dias, recebendo em média 2,8 visitas ao
mês. Admissão via desospitalização no PID iniciou no ano de 2009 com uma fração de
desospitalização de 2,7% finalizando o ano de 2012 com 46,9%. Dentre os admitidos
com desfecho de alta, 75% não foram reospitalizados ou tiveram apenas 1
reospitalização, sendo os admitidos com este desfecho significativamente diferentes
dos admitidos ativos ou com desfecho de óbito, em que se observou mais de 1
reospitalização. Conclui-se que o PID iniciou suas atividades com pequena contribuição
na desospitalização que aumentou progressivamente após 4 anos, neste período
constatou-se que o sucesso na assistência domiciliar pode estar relacionado à
prevenção de reospitalização.
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Palavras-chave: Gestão em saúde. Indicadores básicos de saúde. Serviços de
assistência domiciliar.

Abstract: Home care emerges as a support modality that replaces or complements
hospital care, which is still poor of studies describing their contributions. Then, it was aim
to investigate limits and possibilities of the home care promotes dehospitalization and
prevents rehospitalization of subjects at a Home Care Program. It was used longitudinal
observational research design by retrospective and prospective phases, including
qualitative and quantitative approaches. Data were obtained from service and subject
documental records during May 2009 until December 2012. The results pointed elderly
population (71% above 60 years old), predominantly male (52.5%), non-alphabetized
(36.7%) and retired (44.6%). Chronic diseases represented 97.2%. From diagnosed
diseases as primary and codified by ICF10, it was prevalent those within circulatory
system (39.5%), neoplasia (29.3%), central nervous system diseases (21.5%) and
consequence of external causes (4.5%) chapters. In average, subjects had primary
disease for 73 months, varying from 3 to 12 years of chronicity. These subjects
remaining in the Home Care Program for 378 ± 29 days, receiving 2.8 times on average
2.8 visits by month. Starts by dehospitalization into Home Care Program began on 2009
with dehospitalization fraction of 2.7%, ending on 2012 with 46.9%. Among subjects with
outcome of discharge, 75% was not rehospitalized or they had only 1 reospitalization,
being significant different from subjects with outcomes ative or dead, where was
observed less than 1 reospitalization. It was concluded that the Home Care Program
began with few contributions to dehospitalization that were increased progressively after
4 years, nowadays it was evidenced that success in home care could be related with
prevention of the rehospitalization.
Key words: Management health. Health status indicators. Home care services.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.unb.br/handle/10482/15227
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Resumo: Todas as crianças são esperadas pela família com muita ansiedade e é do
desejo de todos que seja uma criança perfeita. Quando a família se depara com uma
criança que apresenta malformação congênita, fica claro o estresse e o medo dos pais.
A criança com malformação no trato gastrintestinal, na maioria das vezes, necessita de
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cirurgia imediata para a confecção de um estoma, aumentando ainda mais o estresse
da família. Faz-se necessário, neste momento, uma equipe capacitada para lidar com
esta situação, e, principalmente um enfermeiro capacitado para acolher, orientar e
educar em saúde esta família. O principal objetivo do estudo foi caracterizar a
assistência de enfermagem à criança com estomia no trato digestório. Trata-se de um
estudo transversal, descritivo e exploratório de abordagem qualitativa. A pesquisa foi
realizada em dois hospitais da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, onde
há a especialidade de cirurgia pediátrica, responsável por operar as crianças de 0 a 12
anos para a confecção de um estoma no trato digestório nos anos de 2011 e 2012. A
coleta de dados foi realizada em prontuário e também por meio de entrevista
semiestruturada realizada com pais e/ou responsáveis e enfermeiros, após a aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal FEPECS. A análise dos dados foi realizada utilizando a análise de conteúdo na
modalidade temática de Bardin. Foram entrevistados 20 pais e/ou responsáveis e 10
enfermeiros. Após a análise dos dados coletados com os pais surgiram três categorias:
conhecimento acerca de um estoma, cuidados com o estoma em casa e
acompanhamento ambulatorial. Por meio dos dados coletados com os enfermeiros
surgiram duas categorias: cuidados com a criança estomizada e Sistematização da
Assistência de Enfermagem. Verificou-se, com esse estudo, que a maioria das crianças
estomizadas no trato gastrintestinal no Distrito Federal é gastrostomizada
principalmente por distúrbio de deglutição por neuropatia. A criança estomizada
necessita de uma atenção diferenciada dos profissionais de saúde, principalmente do
enfermeiro, que tem por papel a educação em saúde e a orientação para os cuidados a
serem realizados em casa após a alta hospitalar.
Palavras-chave: Criança. Estomas cirúrgicos. Trato digestório.

Abstract: All children are expected by the family with great anxiety and everyone
desires it to be a perfect child. When the family faces a child presenting a congenital
malformation, stress and fear of the parents are clear. The child with malformation in the
gastrointestinal system, most of the times, needs an immediate surgery in order to
confect a stoma, raising even more the stress of the family. At this time, it is necessary
to have an able team to handle with such situation, and mainly, a trained nurse to
welcome, guide and educate this family about health. The main objective of the study
was to characterize the nursing assistance to the child with stoma in the digestive
system. It is regarding a transversal study, descriptive and exploratory of qualitative
approach. The research was performed in two hospital of the Federal District Health
State Secretary, where there is the pediatric surgery specialty, accountable for operating
0 to 12 years old children to the confection of a stoma in the digestive system during the
years of 2011 and 2012. The data collection was performed in handbooks and through
semi-structured interview conducted with parents and/or responsible and nurses, after
the approval of the Federal District Health State Secretary Ethics Committee – FEPECS.
The data analysis was performed through content analysis on the Bardin thematic
modality. 20 parents and/or responsible and 10 nurses were interviewed. After the
collected data analysis with the parents, three categories arose: knowledge regarding a
stoma, care with stoma at home and ambulatory follow-up; and, through the collected
data with the nurses two categories arose: care with the child with a stoma and
Systematization of the Assistance of Nursing. It has been verified with this study that
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most of the children with stoma in the gastrointestinal system in the Federal District is
gastrotomized, mainly for swallowing disturbance for neuropathy. The child with a stoma
needs a distinguished attention from health professionals, mainly from the nurse, whose
role is the health education and guidance towards the care to be performed at home
after being discharged.
Key words: Children. Surgical stomas. Digestive system.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.unb.br/handle/10482/14789
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Resumo: Introdução: A terapia medicamentosa é atualmente a principal modalidade de
intervenção em saúde, contudo, essa atividade têm se demonstrado de risco, por
possibilitar a ocorrência de incidentes. Os incidentes com medicamentos são descritos
como um grave problema de saúde pública comprometendo a segurança do paciente e
qualidade da assistência em saúde. A compreensão sobre esse evento permite gerir os
potenciais riscos da assistência e possibilita a construção de uma abordagem
profissional e institucional frente ao problema. Objetos: Analisar os incidentes com
medicamentos em uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário e
descrever o processo de medicação. Metodologia: Estudo de método misto sequencial
com dois delineamentos; corte transversal (quantitativo) e exploratório (qualitativo),
realizado na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário público da
Região Centro Oeste. Foram revisados 116 prontuários na primeira fase e entrevistados
04 profissionais de saúde na segunda, utilizando-se formulários previamente validados.
Realizou-se análise descritiva para os dados quantitativos utilizando o programa
Statistical Package For The Social Science e calculou-se a prevalência e intervalos de
95% de confiança dos tipos de incidentes. Os dados qualitativos foram agrupados e
descritos em forma textual, fluxogramas e as etapas do processo de medicação.
Resultados: Foram identificados 2.869 registros de incidentes com medicamentos,
sendo 1.437 circunstâncias notificáveis, 1.418 incidentes sem dano, 09 potenciais
eventos adversos e 05 eventos adversos. O processo de medicação na unidade
pesquisada é constituído por oito subprocessos e 50 atividades, que envolve a
participação de profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem, farmacêuticos, auxiliares de farmácia e mensageiros. Conclusão: O
estudo expõe a dimensão de ocorrência de incidentes com medicamentos fornecendo
subsídios para a formulação de estratégias de enfretamento do problema e construção
de uma cultura de segurança.
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Abstract: Introduction: Drug therapy is currently the main form of intervention in health;
however, this activity has been shown highly dangerous, given the occurrence of
numerous incidents. The drug incidents are described as a serious public health
problem affecting patient safety and quality of health care. The understanding of this
event helps to mitigate the potential risks of care and allows the construction of a
professional and institutional approach face the problem. Objective: Analyze drug events
in the intensive care unit of a university hospital, during the year 2011 and describe the
medication process in this unit. Methodology: sequential mixed method study with two
different designs; cross section (quantitative) and exploratory (qualitative), performed in
the Intensive Care Unit of a University Hospital's public Midwest. Reviewed 116 charts in
the first phase and interviewed 04 health professionals in the second, using previously
validated forms. Descriptive analysis was performed for quantitative data using the
Statistical Package for the Social Science and calculated the prevalence and 95%
confidence of the types of incidents. Qualitative data were grouped and described in
textual form, flow and steps of the medication process. Results: Were identified 2,869
records of incident with drugs, with 1,437 reportable circumstances, 1,418 incidents
without injury, 09 potential adverse events and 05 adverse events. The medication
process in the studied unit has eight sub process and 50 activities, involving the
participation of medical professionals, nursing auxiliaries and technicians, pharmacists,
pharmacy assistants and messengers. Conclusion: The study exposes the dimension of
occurrence of drug incidents providing assistance for the formulation of strategies to
face the problem and building a culture of safety.
Key words: Adverse events. Drug incidents. Medication errors.
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Resumo: Adesão ao produto investigacional por pacientes participantes de protocolos
de pesquisa clínica é uma questão de grande relevância, pois se este não faz o seu uso
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corretamente, poderá trazer sérios problemas, tanto para sua saúde quanto para os
futuros pacientes que farão uso do produto em investigação após encerramento da
pesquisa. Nesse sentido, a presente pesquisa objetivou avaliar a eficácia de métodos
indiretos de monitoramento contínuo na adesão de voluntários participantes de
tratamento com produto investigacional em ensaios clínicos randomizados. Trata-se de
um estudo experimental, de intervenção do tipo ensaio clínico randomizado, duplo cego
e com delineamento paralelo, onde 50 indivíduos foram alocados no grupo intervenção
e controle. Este ensaio contou com a participação de indivíduos selecionados por meio
de um cadastro de sujeitos vinculados e participantes de protocolos de pesquisa no
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), onde os dois grupos foram
randomizados e acompanhados e expostos a dois tipos de tratamento: orientação
simples a respeito de como fazer o uso correto do produto investigacional, ligação
quinzenal com orientações básicas (grupo controle) e orientação detalhada sobre como
fazer o uso correto do produto investigacional, autopreenchimento diário e ligação
quinzenal completa (grupo intervenção). O seguimento dos pacientes durou trinta dias e
a coleta de dados ocorreu na inclusão do paciente no estudo, denominado D0, e após
no 15º e no 30º dia. Foram utilizados formulários próprios para registro de variáveis
sociodemográficas, adesão ao produto investigacional, eficácia dos métodos de
monitoramento contínuo. Com relação ao tratamento estatístico dos dados, as variáveis
nominais e ordinais são expressas em tabelas de frequências absoluta e relativa. As
variáveis contínuas que obedeceram a uma distribuição normal estão expressas em
média e desvio padrão. A distribuição de frequências das variáveis contínuas foi aferida
pelo teste de Shapiro-Wilk. Para o estudo das variáveis nominais dicotômicas foi
utilizado o teste do Qui-Quadrado quando os valores esperados foram maiores do que
5. Para o estudo das variáveis contínuas foi utilizado o teste Mann Whitney para
amostras independentes quando a distribuição de frequências não obedecesse à
normalidade. Os resultados demonstraram que houve predominância de participantes
do sexo masculino em ambos os grupos, na faixa etária de 60 a 69 anos, eram
procedentes das regiões administrativas do Distrito Federal, tinham o ensino
fundamental incompleto e era composta por aposentados. Referente à adesão ao
tratamento, obteve-se a mediana de 93,00, com variância do intervalo interquartílico em
ambos os grupos, porém, sem diferença significante. Conclui-se que, pode-se atribuir a
melhoria da adesão pelos métodos testados neste estudo, porém, faz-se mister o
aprimoramento a fim de elevar a eficácia de estratégias combinadas de adesão em
pesquisas clínicas.
Palavras-chave: Adesão à medicação. Cooperação do paciente. Ensaio clínico.

Abstract: Adhesion to the investigational product by patients participating in a clinical
trial is a matter of great importance, because if this does not make their use properly, it
can cause serious problems, both for your health and for future patients who will use the
investigational product after foreclosure search. That way, the present search was
objective to compare efficient indirect method of continue control in adhesion of
participant voluntaries of treatment with investigational product randomized clinical trial.
It‟s about an experimental study of intervention by randomized clinic trail, double-blind,
with parallel design, where 50 people were allocated in intervention group and control.
This test had participle of individuals selected through a database of people connected
and participants of search protocols on the Cardiology Institute of the Federal District
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(CIFD), where two groups were randomized, followed and exposed to two types of
treatment: simple orientation about how to do the correct use of investigational product,
biweekly connection with basic orientations (control group) and detailed orientation
about how to do the correct use of the investigational product, diary auto fill and
biweekly complete connection (intervention group). The attendance of the patients
lasted thirty days and the collect of the data occurred, including the patients to the study,
denominated D0, and after the fiftieth and the thirtieth. We used formularies for the
register of the variable sociodemographic, the accession to investigational product,
effective methods of continuous monitoring. Regarding the statistical treatment of the
data, the nominal and ordinal variables were expressed in tables of absolute and relative
frequencies. Continuous variables that followed a normal distribution are expressed as
mean and standard deviation. The frequency distribution of continuous variables was
measured by the Shapiro-Wilk test. To study the dichotomous nominal variables we
used the Qui-Quadrado (Qui-Square) test when the expected values were greater than
5. As for the study of continuous variables we used the Mann-Whitney test for
independent samples when the frequency distribution does not obey the normality. The
results showed that there was a predominance of male participants in both groups, aged
60-69 years, were coming from the administrative region of the Federal District, had
finished elementary school and was composed of retired. Referring to treatment
accession, we obtained the median 93.00, break range with the variance in both groups,
however without significant difference. We conclude that, can be attributed to improved
accession by the methods tested in this study, however, imply the need improvement in
order to raise the efficiency of combination strategies for membership in clinical
research.
Key words: Medication adherence. Patient compliance. Clinical trial.
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Resumo: A mucosite bucal é uma das complicações decorrentes do tratamento
quimioterápico antineoplásico. Quando instalada, pode interferir substancialmente na
qualidade de vida do indivíduo. Conhecer estratégias de prevenção, controle e
tratamento é fundamental para que haja o manejo adequado da mucosite bucal. Cabe
ao enfermeiro prover adequado gerenciamento do cuidado de forma a garantir
qualidade e segurança ao paciente. Por isso, deve estar constantemente preocupado
em desenvolver educação continuada da equipe de enfermagem pautada em
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atualização de práticas clínicas oriundas de evidências científicas. Esta revisão
sistemática de literatura teve como objetivo avaliar as evidências disponíveis na
literatura dos últimos anos sobre quais são as intervenções utilizadas para profilaxia de
mucosite bucal induzida por quimioterapia antineoplásica em pacientes com câncer.
Para a localização dos estudos foi realizada a busca nas seguintes bases eletrônicas de
dados: Pubmed/MEDLINE, CINAHL, LILACS e Cochrane Library. A amostra foi
composta por 24 estudos, sendo que cinco artigos abordaram o uso de crioterapia, três
trabalhos analisaram o uso da glutamina. As intervenções utilizando cuidado bucal,
palifermina, alopurinol e clorexidina foram apresentadas em dois estudos cada. As
intervenções utilizando sulfato de zinco, laser, amifostina, goma de mascar, sulcrafato,
fator trefoil intestinal recombinante humano, kefir e vitamina E também foram
abordadas, cada uma sendo analisada por um artigo da amostra. Os resultados
apontam o uso da crioterapia como uma intervenção com níveis de evidências fortes
para prevenção de mucosite bucal decorrente do tratamento quimioterápico com 5flurouracil. Outras intervenções, apesar de apresentarem resultados positivos quanto à
prevenção de mucosite bucal, necessitam de outros estudos que corroborem com suas
conclusões. Frente ao exposto, mais estudos prospectivos e bem delineados, que
avaliem a efetividade de formas de profilaxia da mucosite bucal decorrentes de
tratamento quimioterápico, são necessários, de forma que subsidiem as ações do
enfermeiro, proporcionando assim uma prática profissional baseada em evidências
científicas.
Palavras-chave: Mucosite. Prevenção e controle. Quimioterapia.

Abstract: Oral mucositis is one of the complications resulting from antineoplastic
chemotherapy. When installed, it can substantially interfere in the quality of life of the
individual. Knowing strategies for prevention, control and treatment is essential for there
to be proper management of oral mucositis. It is up to the nurse to provide appropriate
care management to ensure quality and patient safety. Therefore they must be
constantly concerned about developing continuing education for the nursing staff
grounded in updating clinical practices derived from scientific evidence. This systematic
literature review aimed to evaluate the available evidence in the literature in recent years
about which interventions are used for prophylaxis of oral mucositis induced by
antineoplastic chemotherapy in cancer patients. For the identification studies a search in
the following electronic databases was conducted: PubMed/MEDLINE, CINAHL, LILACS
and Cochrane Library. The sample was composed by 24 studies, being that five articles
addressed the use of cryotherapy, three papers analyzed the use of glutamine. The
interventions using oral care, palifermin, allopurinol and chlorhexidine were presented in
two studies each. The interventions using zinc sulfate, laser, amifostine, chewing gum,
sucralphate, recombination factor in the human intestinal tract, kefir and vitamin E were
also addressed, each being analyzed by a sample article. The results suggest the use of
cryotherapy as an intervention with strong levels of evidence for prevention of oral
mucositis resulting from chemotherapy with 5-fluorouracil. Other interventions, despite
having tested positive for the prevention of oral mucositis, require other studies, which
corroborate their findings. Based on these, the most prospective and well-designed
study to evaluate the effectiveness of the types of prophylaxis of oral mucositis resulting
from chemotherapy treatment are needed in order to subsidize nursing actions, thus
providing a professional practice based on scientific evidence.
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Resumo: A pessoa estomizada, em razão do câncer colorretal ou por outras causas,
enfrenta várias perdas que podem ser reais ou simbólicas. A perda do controle da
eliminação de fezes e gases, a preocupação com o odor, vazamento e desconforto
físico, a perda da condição mandatória para a vida em sociedade podem ocasionar o
isolamento psicológico e social, fios condutores para sentimentos negativos que afetam
as relações interpessoais. Além disto, encontra-se com a imagem corporal e a
autoestima diminuída, provocando em si mesma, sentimentos de repugnância. A
reabilitação e a adaptação são elementos do processo de cuidar em saúde e
enfermagem da pessoa estomizada. Portanto, uma das finalidades do processo de
cuidar é a reinserção social da pessoa estomizada; outra é o auxílio na identificação e
na superação de barreiras que impeçam sua adaptação. O objetivo deste estudo foi o
de conhecer a percepção da qualidade de vida e a interpretação da realidade
biopsicossocial de estomizados intestinais em razão do câncer de colorretal e por
outras causas. Trata-se de um estudo transversal, exploratório descritivo com
abordagem quantitativa e qualitativa à luz da análise de conteúdo. A amostra foi
constituída, seleção por conveniência, ou seja, por demanda espontânea à participação
do estudo, contando com a colaboração de 226 estomizados intestinais cadastrados no
Programa de Assistência Ambulatorial ao Estomizado da Secretaria de Saúde do
Distrito Federal. Brasil. A coleta de dados ocorreu no período de novembro de 2009 a
agosto de 2011. Para a obtenção dos dados, utilizou-se um questionário sóciodemográíico e clínico, o questionário em português da WHOOOL-bref e entrevista que
foi analisada à luz da Análise de Conteúdo de Bardin. Foi realizada uma análise
estatística descritiva dos dados do questionário sócio-demográfico e clínico, além da
entrevista. Os dados do questionário WHOOOL-bref foram analisados por meio do
cálculo da média, desvio padrão e proporções e análise inferencial. A análise estatística
foi realizada no software SPSS para Windows versão 20.0. Os resultados apresentaram
escores médios para os domínios, físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente
do WHOOOL-bref e de qualidade de vida geral, nos quais não foram verificadas
diferenças, estatisticamente, significativas entre os grupos. Em relação à associação
entre as facetas e os domínios físicos, psicológicos, relações sociais e meio ambiente,
os resultados apontaram em ambos os grupos uma associação significante da maioria
das facetas nos respectivos domínios. No domínio físico, a faceta dor e desconforto
obteve correlação somente para o grupo de estomizados intestinais em razão do câncer
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colorretal. No tocante às entrevistas, emergiram quatros categorias, bem estar físico,
bem estar psicológico, bem estar social e bem estar espiritual. Os resultados deste
estudo concluíram que a importância da troca de saberes e práticas permite uma
relação de parceria, estabelece estratégias que contribuem, gradativamente, para o
cuidado integral, resultando na garantia do processo de cuidar em saúde e enfermagem
para os estomizados intestinais. Esta investigação contribuirá na melhoria da qualidade
de vida da pessoa estomizada e de seus familiares e poderá dar subsídios a outras
pesquisas neste contexto.
Palavras-chave: Estomia. Neoplasias colorretais. Qualidade de vida.

Abstract: The ostomized individual due to colorectal cancer or other causes faces
several losses that may be either real or symbolic. The loss of control over the
elimination of feces and gases, the concern with odor, leakages and physical discomfort,
and a loss of autonomy for life in society may lead to a state of psychological and social
isolation, which acts as a conduit for negative feelings that affect the interpersonal
relations. Furthermore, one may undergo a diminishment of the corporal self-image and
self-esteem, which prompts feelings of repugnance. Rehabilitation and adaptation are
elements of the process of health assistance for ostomized persons. Therefore, one of
the aims of this process is their social reinsertion; another aim is to help identify and
overcome the barriers that hamper their adaptation. The objective of this study is to
deepen the knowledge on the perception of life quality and to interpret the
biopsychosocial reality of the intestinal ostomized due to colorectal cancer and other
causes. This is a cross-disciplinary, exploratory and descriptive study with a qualitative
and quantitative approach under the light of the analysis of contents. The sample was
selected by convenience, i.e. by spontaneous participation, and counted with the
collaboration of 226 ostomized individuals inscribed in the Outpatient Assistance
Program to Ostomized Persons, of the Health Secretariat of the Federal District. The
collection of data took place from November 2009 to August 2011. A socio-demographic
and clinical questionnaire was used, along with the Portuguese WHOOOL-brefsurvey
and a interview, which was examined under the light of the Bardin Content Analysis. A
descriptive statistical analysis was undertaken for the socio-demographic and clinical
questionnaire and the interview. The data of the WHOQOL-bref survey was analyzed by
calculating the mean, the standard deviation, proportions and statistical inference. The
statistical analysis was undertaken with the SPSS software for Windows, v.20.0. The
results presented average scores for the physical, psychological, social-relations and
environmental domains of WHOOOL-bref and for life quality in general, and no
significant statistical differences was found among the groups. Regarding the linkages
between the physical, psychological, social-relations and environmental facets and
domains, the results pointed in both groups to a significant linkage between most facets
in their respective domains. In the physical domain, the facet pain and discomfort had a
correlation only for the group of intestinal ostomized due to colorectal cancer. Regarding
the interviews, four categories have emerged: physical well-being, psychological wellbeing, social well-being and spiritual well-being. The results of the study lead to the
conclusion that the importance of the exchange of knowledge and practices allows a
relation of partnership and establishes strategies that gradually contribute to a fuller
assistance, resulting in the guarantee of the process of assisting the health and
providing nursing to the intestinal ostomized. This investigation will contribute in the
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improvement of the quality of life of the ostomized persons and their families, and may
provide inputs to other researches in this context.
Key words: Stoma. Colorectal neoplasm. Life quality.
Acesso remoto ao texto integral:
http://repositorio.unb.br/handle/10482/14935?mode=simple&submit_simple=Mostrar+ite
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SOUZA, Joseane Prestes de. Política pública de saúde do trabalhador: análise da
relação entre a agenda nacional e a do Distrito Federal. 2013. p.107. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Brasília. Brasília; 2013.
Área de Concentração: Políticas, práticas e cuidado em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão da atenção à saúde e organização dos serviços em saúde
Orientador: Göttems, Leila Bernarda Donato

Resumo: Em 2012, foi publicada a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora, com a proposta de desenvolver, de forma descentralizada nos estados e
municípios, ações de promoção, prevenção, atenção à saúde e controle de agravos
relacionados ao trabalho. Esta pesquisa investigou a inclusão da Saúde do Trabalhador
(ST) nas políticas públicas do Brasil e do Distrito Federal (DF), com os objetivos de:
analisar a relação entre as agendas nacional e do DF no desenvolvimento da política
pública de ST; analisar como foi instituída a ST como política pública de saúde no
Brasil; reconhecer as recomendações relacionadas à ST nas conferências de saúde
nacional e distrital; identificar como este tema se insere nos planos de saúde do
governo federal e do governo do DF. Foi realizada pesquisa qualitativa descritiva e
exploratória, cuja coleta de dados deu-se por entrevistas com atores-chaves do
Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do DF e do Controle Social, e pela análise
documental de portarias, resoluções, planos de saúde, relatórios de conferências
nacionais e distritais. O tratamento dos dados foi por análise de conteúdo, da qual
emergiram as seguintes categorias temáticas: 1) a origem da Política Nacional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil; 2) a prioridade dessa Política na
agenda dos governos; 3) o financiamento para as ações de Saúde do Trabalhador; 4) a
articulação entre Vigilância em Saúde, Atenção Básica e os Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador para a implementação da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora. Os resultados obtidos foram: as ações de ST são
desenvolvidas desde 1970, período anterior à criação do Sistema de Saúde brasileiro; a
publicação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi
motivada pelos movimentos sociais, sindicais e por pesquisadores que produziram
evidências sobre o adoecimento pelo trabalho; as quatro Conferências de Saúde
nacionais e distritais, entre 2000 e 2011, recomendaram aos governos a implantação de
ações, programas e políticas para a Saúde do Trabalhador; os Planos de Saúde
nacionais e distritais incorporaram a maioria das recomendações, mas não todas; a
prioridade da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é a
articulação entre as ações de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e os Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador de forma descentralizada nos estados e
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municípios; a política institucionalizou as ações de ST que eram realizadas nos serviços
municipais, porém, no DF, continuam com ênfase nos servidores públicos de saúde.
Para avançar, é necessário superar a falta de profissionais qualificados, a fragmentação
dos sistemas de saúde, a subnotificação dos agravos, as descontinuidades de gestão e
interferências político-partidárias na regulação dos ambientes de trabalho e ampliar o
financiamento público. Concluiu-se que os movimentos sociais foram fundamentais na
inclusão da ST na agenda pública, mas precisam continuar vocalizando a necessidade
de ações efetivas de atenção integral a Saúde do Trabalhador no Distrital de Saúde. Os
estudos consistentes sobre ST ainda são insuficientes para qualificar as propostas
contidas nos Planos Nacional e Distrital de Saúde.
Palavras-chave: Política de saúde. Saúde do trabalhador. Vigilância em saúde.

Abstract: In 2012, Brazil published the Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora (PNST), that proposes the development of actions of health promotion,
prevention, health care and control of work-related injuries, in a decentralized manner, in
the states and municipalities. This research investigated the inclusion of the Worker‟s
Health (WH) in the public health policies in Brazil and in Federal District (DF).
Objectives: To analyze the relationship between the national agenda and the DF agenda
in the development of public policy of WH; to analyze how the WH was instituted as a
public health policy in Brazil; to recognize the recommendations relating to the WH at
Health Conferences in national and district and identify how this theme fits in the health
plans of the federal government and the government of the Federal District. Method: The
authors conducted a descriptive, exploratory qualitative research. Data collection was
through interviews with key stakeholders from the Ministry of Health, from the
Department of Health of DF and from the Social Control, as well as through
documentary analysis of ordinances, resolutions, health plans, and national reports and
conference district. The treatment of the data was by means of content analysis, through
which the following themes emerged: 1) the origin of the PNST in Brazil; 2) the PNST
priority in the government agendas; 3) the funding for the actions of workers‟ health; 4)
and the relationship between Health Surveillance, Primary Care and the Reference
Center for Occupational Health (CEREST). Results: The actions of WH have been
developed since 1970, period before the creation of the Brazilian health system; the
publication of PNST was motivated by social and trade union movements, as well as the
researchers who produced evidence on illness related to work, the four national and
districtal Health Conferences between 2000 and 2011 recommended the governments
to implement actions, programs and policies for the WH; National and districtal Health
Plans incorporated most of the recommendations, but not all; PNST priority is to connect
the actions of Health Surveillance, Primary Care and CEREST in a decentralized
manner in states and municipalities; politics institutionalized the WH actions that were
held in municipal services, but, in DF, it continues with emphasis on public servers
health. To move forward, we must overcome the shortage of skilled professionals, the
fragmentation of health systems, underreporting of injuries, discontinuities management
and partisan political interference in the regulation of workplaces and expand public
funding. Conclusions: social movements were central in the inclusion of WH on the
public agenda, but they must continue vocalizing the need for effective actions of
integral care to WH in the DF; consistent studies on WH are still insufficient to qualify the
proposals contained in the National and District Plans Health.
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CARDOSO, Ângela Maria Rosas. Um olhar sobre o contexto familiar do adolescente
em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. 2013. p.101.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de Brasília.
Brasília; 2013.
Área de Concentração: Políticas, práticas e cuidado em saúde e enfermagem.
Linha de Pesquisa: Gestão da atenção à saúde e organização dos serviços em saúde
Orientador: Dytz, Jane Lynn Garrison
Resumo: A família tem papel fundamental no desenvolvimento dos seus filhos ao
proporcionar proteção e cuidado em cada fase da vida. Existe um corpo substancial de
literatura sobre aspectos que apontam as vulnerabilidades das famílias e que podem
contribuir para o uso de drogas na adolescência e para o envolvimento em atos
infracionais. O presente trabalho pretende analisar o contexto familiar de adolescentes
em situação de uso de drogas e em cumprimento de medida socioeducativa em regime
de semiliberdade, visando identificar as vulnerabilidades, os recursos e as estratégias
utilizadas pelas famílias quanto ao seu papel de proteção e cuidado. De natureza
qualitativa e ancorada na teoria sistêmica estrutural, este trabalho teve como cenário de
pesquisa as famílias de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em
regime de semiliberdade no Distrito Federal. Foram utilizadas para a coleta de dados
entrevistas semiestruturadas com 15 participantes, das quais 13 são mães e duas, avós
maternas. O conteúdo das entrevistas foi submetido à análise lexical pelo uso do
software ALCESTE e à técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os resultados
apontam que as famílias pesquisadas convivem com situações de grande
vulnerabilidade social, conforme as características psicossociais e sociodemográficas
levantadas. Quanto aos dados qualitativos, emergiram quatro classes: a primeira traz a
história de vida das famílias caracterizada por desproteção, abandono e violência; a
segunda, a luta diária para o sustento da família e as expectativas das mães quanto ao
futuro dos filhos. A terceira classe apresenta conteúdo com maior grau de agregação: o
envolvimento do adolescente com o uso de drogas, o comprometimento com o ato
infracional e as dificuldades enfrentadas diante da efetivação das medidas
socioeducativas quanto ao aspecto de ressocialização dos jovens. A quarta classe
mostra o contexto social vulnerável, representado pelo tempo que o adolescente
permanece na rua, bem como a falta de supervisão e de monitoramento parental. Ao
analisar o funcionamento familiar, identificamos a repetição de padrões comuns entre
as gerações familiares, tais como: conflitos familiares, agressão física e psicológica,
dificuldade de proteção do filho na adolescência e fortes relações de gênero, nas quais
a figura da mulher aponta como principal responsável pelo cuidado dos filhos, da casa e
da família. As famílias possuem poucos recursos diante do contexto vulnerável devido a
persistência da vivência de violência física e psicológica, uso de álcool de seus
companheiros, baixa escolarização e qualificação profissional, informalidade das
atividades profissionais e longas jornadas de trabalho. As participantes buscam apoio
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em suas famílias de origem e na crença do trabalho para o filho como principal recurso
para a mudança, assim como, no cumprimento dos objetivos de ressocialização
propostos pela medida socioeducativa. Evidenciamos neste estudo a necessidade do
fortalecimento das competências das famílias e dos demais sistemas envolvidos no
cuidado do adolescente para que seja possível encontrar outras formas de responder
aos desafios vivenciados no dia a dia e ativar processos familiares que modifiquem sua
realidade.
Palavras-chave: Adolescentes. Drogas ilícitas. Relações familiares.

Abstract: The family plays a fundamental role in the development of their children by
providing care and protection at each stage of life. There is a substantial body of
literature on aspects that increase the degree of vulnerability of families and can
contribute to drug use in adolescence and involvement in infractions. This study
examines the family context of adolescents involved in drug use and under custody in
residential facilities, to identify vulnerabilities, resources and strategies used by the
family in their role of providing care and protection. A qualitative study, anchored in
structural systems theory, was carried out with families of teens admitted to youth
rehabilitation centers in the Federal District - Brazil. Data was collected in semistructured interviews with 15 women, of whom thirteen were mothers and two
grandmothers. The content of the interviews was analyzed using the software ALCESTE
and Bardin?s technique of content analysis. The results show that the families have high
social vulnerability, according to sociodemographic and psychosocial characteristics
collected. As to the qualitative data, four classes emerged: the first one reveals family
life histories characterized by lack of protection, abandonment and violence; the second
class, the daily struggle for survival and maternal expectations about the future of their
children. The third and fourth classes contain content with a higher degree of
aggregation: the adolescent?s involvement with drug use, petty offenses and difficulties
regarding the effectiveness of interventions in terms of their rehabilitation, while the
fourth class reveals a vulnerable social context, represented by the time the teenager
spends on the the street, as well as the lack of parental supervision and monitoring. In
our analysis, we identify recurring patterns common among family generations, such as
family conflicts, physical and psychological aggression, difficulty in protecting their sons
during adolescence and strong gender relations, in which the woman figure acts as chief
care provider of children, home and family. The families have few resources to deal with
their situations of vulnerability due to persistent physical and psychological violence in
their lives, alcohol usage by friends, poor schooling and profissional qualification,
informal jobs and long work hours. The participants seek support in their family of origin
and the belief that employment for the teen will be the primary resource for change,
together with the rehabilitation objectives proposed by the out-of-the home placement.
We have demonstrated in this study the need to strengthen the skills of families and
other systems involved in the care of adolescents so that they can find other ways to
respond to challenges experienced in day-to-day processes and enable families to
modify their reality.
Key words: Adolescent. Illicit drugs. Family relations.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.unb.br/handle/10482/14715
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AGUIAR, Carla. Atuação do enfermeiro de atenção básica no âmbito da articulação
da prática interprofissional. 2013. p.147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de são Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Peduzzi, Marina
Resumo: Introdução: O estudo propõe-se a analisar o trabalho do enfermeiro na
Atenção Básica de saúde, no contexto das relações entre os trabalhadores da equipe
de saúde da família e do núcleo de apoio à saúde da família (NASF), para conhecer
como se dá a participação do enfermeiro na promoção de ações interprofissionais.
Objetivos: Identificar as ações interprofissionais nas quais o enfermeiro participa e
analisar as concepções dos profissionais de saúde das unidades básicas de saúde
(UBS) sobre a participação do enfermeiro nas ações interprofissionais e sobre o
trabalho em equipe. Método: Estudo de caso, com abordagem qualitativa, realizado
em uma UBS da região sul do município de São Paulo. A coleta de dados inclui
observação direta do trabalho das equipes e entrevista com base na técnica de
incidente crítico, com 15 profissionais de uma equipe de saúde da família, saúde
bucal e NASF. Na análise utilizou-se a análise temática e a triangulação. Resultados:
Foram identificados oito tipos de ações interprofissionais nas quais o enfermeiro
participa: consulta compartilhada, consulta de enfermagem que se desdobra em
consulta compartilhada, atendimento compartilhado, espaço de troca e oportunidades
de articulação, discussão de dúvidas, coordenação do cuidado, encaminhamentos
pela enfermeira
para outros profissionais
e encaminhamentos de outros
profissionais para a enfermeira. Os resultados mostraram o predomínio de consultas
compartilhadas com médico e profissionais do NASF e que o conjunto das ações
interprofissionais é orientado por duas lógicas distintas: a lógica das necessidades de
saúde do usuário e a lógica de agilizar o atendimento, ou a combinação de ambas.
Independentemente da orientação da ação, foram identificadas duas abordagens
também distintas: biomédica ou atenção integral à saúde. Conclusão: As ações
interprofissionais observadas evidenciam características do trabalho em equipe
integrado e da prática colaborativa, destacando-se a atuação da enfermeira como
agente de distribuição e convergência de informações e sua participação na ação
interprofissional, em especial
relacionada
à prática
clínica.
Nas ações
interprofissionais orientadas pela lógica das necessidades de saúde, houve o
predomínio da abordagem pautada na busca da integralidade e nas ações
interprofissionais voltadas à lógica de agilizar o atendimento, predominou a abordagem
biomédica, com foco na doença e aspectos a ela relacionados. As ações
desenvolvidas em conjunto por enfermeira e profissionais do NASF evidenciam a
atuação deste como um recurso de matriciamento e de apoio técnico-pedagógico, pois
tanto representa a extensão da abordagem das necessidades de saúde de usuários,
como a educação permanente dos envolvidos.
Palavras-chave: Atenção basica à saúde. Enfermagem. Equipe de assistência ao
paciente.
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Abstract: Introduction: In this study we propose to analyze the work of the basic
healthcare nurse in the context of the relationship between workers of the family
healthcare team and the support nucleus of the family healthcare (NASF -- núcleo
de apoio à saúde da família) to acknowledge how the participation of the nurse
in the promotion
of interprofessional
actions occurs. Objective: Identify the
interprofessional actions where the nurse takes part and analyze the ideas of the
healthcare professionals of the healthcare basic units (UBS -- unidades básicas
de saúde) on nurse participation in interprofessional actions and in teamwork.
Method: Case study with a qualitative approach conducted in a UBS of the southern
area of the municipality of São Paulo. Data collection through direct observation of the
work of the teams, and interviews based on the critical incidents technique, with
15 professionals of a Family Health Team, Buccal Health, and
NASF.
For the
analysis, thematic analysis and triangulation were applied. Results: Eight types of
interprofessional actions where the nurse takes part were identified: Shared visits,
nurse visits that turns into a shared visit, shared care, a space for exchanges and
articulation opportunities, discussion of issues, care coordination, referrals by the
nurse to other professionals, and referrals of the other professionals to the nurse.
The results have shown the predominance of shared visits with physicians and NASF
professionals, and that the whole of interprofessional actions are guided by two
different reasoning: Reasoning of the health needs of the user, and reasoning of
speeding up the care, or a combination of both. Regardless of the action
guidance, two approaches, also different, were identified: Biomedical or integral
healthcare. Conclusion: The interprofessional actions observed point to integrated
teamwork and collaborative practice characteristics, with the nurse action standing out
as an agent of information delivery and convergence, and their participation in the
interprofessional action, mainly in relation with the clinical practice. The interprofessional
actions guided by the reasoning of health needs have shown the predominance of the
approach ruled by the search of integrality, and in the interprofessional actions, directed
by the reasoning of speeding up care, biomedical approach has prevailed, with focus on
disease and their related aspects. The actions developed together by nurses and
NASF professionals, point to its action as a matrix and technical and pedagogical
support resource, for they represent the extension of the approach of health needs of
the user as well as the permanent education of the involved.
Key words: Patient care team. Nursing. Basic healthcare.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Enfermagem materno infantil
Linha de Pesquisa: Genômica e imunobiologia aplicada à Saúde Pública
Orientador: Ferreira, Beatriz Rossetti

Resumo: Na prática dos serviços de saúde, observa-se que as enteroparasitoses
ocupam um importante papel no dia a dia das famílias e são mais frequentes em áreas
urbanas cujo nível socioeconômico é reduzido. No Brasil, estudos indicam que, em
algumas regiões, a prevalência de enteroparasitoses em crianças chega a acometer
61% da população. A área escolhida para o estudo abrange bairros de periferia do
município de Ribeirão Preto, sendo estes: Maria Casagrande Lopes, Conjunto
Habitacional Alexandre Balbo, Loteamento Jardim Orestes Lopes e Parque dos Pinus,
cuja população é atendida pela Unidade Básica de Saúde Maria Casagrande Lopes,
Ribeirão Preto-SP. A escolha do tema desta pesquisa teve por justificativa a gravidade
das enteroparasitoses na primeira infância, as barreiras socioeconômicas e culturais da
população em estudo e os escassos estudos sobre a situação atual das
enteroparasitoses na comunidade do município do estudo. Objetivos: determinar a
prevalência e possíveis associações desta com os fatores socioeconômicos,
demográficos, fatores de risco e as condições de saúde de uma população de 962
crianças de três a 12 anos, na área de abrangência de uma UBS no município de
Ribeirão Preto-SP. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo epidemiológico, de
delineamento transversal, com população amostral de 462 crianças, nas quais se
realizou exame de fezes para determinar a razão da prevalência de enteroparasitas.
Além disso, aplicou-se um questionário aos responsáveis das crianças, abordando
questões que permitissem a realização de associações de prevalência de
enteroparasitas com as variáveis: escolaridade da mãe, renda familiar, idade, sexo e
tipo de água consumida no domicílio. Para a análise dos dados foi utilizado o programa
SPSS 10.0 e Ri3863.0.0, sendo aplicados os testes Qui quadrado e Fisher, com nível
de significância de p<0,05. O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética da EERP
em 16/02/2011 (nº1252/2011). Resultados: os resultados evidenciaram que a
prevalência de enteroparasitas foi alta (57,5%), sendo 54,4% no sexo feminino e 60,9%
no sexo masculino. Giardia lamblia foi o parasita mais prevalente entre as crianças
infectadas (50,8%), seguido de Ascaris lumbricoides (17,8%), Entamoeba histolytica,
Hymenolepis nana, Entamoeba coli e Enterobius vermiculares (5,6-7,3%) e outros
parasitas com frequências menores. Das amostras positivas, 64,9% apresentaram
monoparasitismo, 27,6%, biparasitismo e 7,5%, poliparasitismo. Não houve associação
estatisticamente significativa entre a prevalência e os fatores de risco analisados.
Apesar disso, constatou-se que 67,2% da amostra populacional da área estudada
consumia água diretamente da torneira, e 49,9% dos responsáveis lavavam as frutas e
verduras somente com água. Todas as crianças parasitadas foram medicadas, e foi
realizada uma atividade educativa com os familiares. Conclusão: apesar de a área de
abrangência do estudo apresentar mínimas condições socioeconômicas e
demográficas, isto é, maioria das famílias ter renda maior que um salário-mínimo,
bairros com 100% de coleta de lixo, 99,7% de cobertura de energia elétrica, presença
de apenas uma residência com fossa séptica e a maioria das mães ter escolaridade até
o ensino médio, dentre outros; detectou-se elevada prevalência de enteroparasitas nas
crianças. Esses achados sugerem a necessidade da implementação de ações com
enfoque na promoção de saúde para essa população.
Palavras-chave: Criança. Enteroparasitas. Saúde da família.
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Abstract: it is observed in the practice of health services that enteroparasitosis play an
important role in the daily lives of families and are more common in urban areas whose
socioeconomic status is low. In Brazil, studies indicate that in some regions the
occurrence of enteroparasitosis in children affects 61% of the population. The area
chosen for the study covers the suburban neighborhoods namely: Maria Casagrande
Lopes, Conjunto Habitacional Alexandre Balbo, Loteamento Jardim Orestes Lopes and
Parque dos Pinus, whose population is assisted by Maria Casagrande Lopes Basic
Health Unit, in the city of Ribeirão Preto-SP. The theme of this research was chosen
because of the severity of enteroparasitosis in early childhood, the socioeconomic and
cultural barriers of study population and the few studies on the current status of
enteroparasitosis in communities of the studied city. Objectives: to determine the
prevalence and possible associations of enteroparasitosis with socioeconomic,
demographic and risk factors and health conditions of a population of 962 children aged
from three to twelve years old in an area covered by a family health unit in the city of
Ribeirão Preto. Materials and Methods: this is an epidemiological and cross-sectional
study, with population sample of 462 children in whom fecal exam was performed to
determine the reason for the prevalence of intestinal parasites. Additionally, a
questionnaire was applied to the person responsible for the children, addressing
questions to perform associations between the prevalence of intestinal parasites and the
variables: mother's education, family income, age, gender and type of water consumed
at home. Data analysis used the SPSS 10.0 and Ri3863.0.0, being applied the chisquare and Fisher tests, with a significance level of p<0.05. The Research Ethics
Committee of the University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing approved
the project in February 2011 (protocol number 1252/2011). Results: the results showed
that the prevalence of intestinal parasites was high (57.5%), being 54.4% females and
60.9% males. Giardia lamblia was the most prevalent parasite (50.8%), followed by
Ascaris lumbricoides (17.8%), Entamoeba histolytica, H. nana, E. coli and Enterobius
vermicularis (5.6-7.3%) and other parasites with much lower frequencies. Related to the
positive samples, 64.9% had monoparasitism, 27.6% biparasitism and 7.5%
poliparasitism. There was no statistically significant association between the prevalence
and risk factors analyzed. Nevertheless, it was found that 67.2% of the sample of the
study area consumed water directly from the tap and 49.9% of parents wash their fruits
and vegetables with water only. All parasitized children were medicated and an
educational activity with the family members was performed. Conclusion: although the
area covered by the study have good socioeconomic and demographic conditions, that
is, most families have higher income than minimum wage, neighborhoods with 100%
garbage collection, 99.7% coverage of electricity, only one residence with septic tank
and most mothers with high school education, among others; it was found a high
prevalence of intestinal parasites in children. These findings suggest the need to
implement actions with a focus on health promotion for this population.
Key words: Child.Intestinal Parasites. Family Health.
Acesso remoto ao texto integral:
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BELLUSSE, Gislaine Cristhina. Incidência de infecção de sítio cirúrgico em
neurocirurgia. 2013. p. 82. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemáticas e estratégias de
enfrentamento
Orientador: Galvão, Cristina Maria

Resumo: A infecção de sítio cirúrgico (ISC) é uma complicação frequente que pode
acometer o paciente submetido ao procedimento anestésico cirúrgico. A importância
dessa problemática está no aumento da morbidade, mortalidade e dos custos
hospitalares, e ainda, em relação ao paciente, pelo sofrimento emocional e físico, bem
como o prolongamento do período de afastamento de suas atividades profissionais e do
convívio social. A presente investigação teve como objetivo geral analisar a incidência
de infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos à neurocirurgia eletiva e limpa
em hospital privado filantrópico, nível terciário, do interior do Estado de São Paulo. Para
tal, realizou-se estudo com delineamento de pesquisa não experimental, tipo descritivo
e prospectivo. A amostra foi composta por 85 sujeitos submetidos a neurocirurgias
eletivas e limpas. Para a coleta de dados utilizou-se instrumento validado por estudioso
da temática, esse procedimento ocorreu durante o acompanhamento do paciente no
perioperatório (pré, intra e pós-operatório) e, após a alta, no trigésimo dia após o
procedimento cirúrgico, sendo agendado o retorno do paciente na sala de curativos do
hospital onde a pesquisa foi conduzida. A coleta de dados teve a duração de onze
meses (junho de 2012 a abril de 2013). A indicência de ISC foi de 9,4%, resultado
superior ao preconizado na literatura para o tipo de procedimento cirúrgico estudado
(cirurgia limpa). As variáveis estudadas relacionadas ao paciente foram idade,
classificação ASA, Índice de Massa Coporal e presença de doenças crônicas. As
variáveis investigadas relacionadas ao procedimento anestésico cirúrgico foram
duração da anestesia, duração da cirurgia, uso de antibioticoprofilaxia e tempo total de
internação. Em relação ao momento do diagnóstico, dos oito pacientes com ISC, cinco
(62,5%) tiveram o diagnóstico durante o período em que permaneceram internados;
dois (25%) após a alta por ocasião de reinternação devido ISC e um (12,5%) no retorno
agendado na sala de curativos. O estudo fornece subsídios para a reflexão dos
profissionais de saúde sobre a incidência e os fatores predisponentes de ISC em
neurocirurgia, os quais podem auxiliar na implementação de medidas de prevenção e
controle para a problemática em razão dos efeitos deletérios acarretados no tocante
aos custos e as repercussões familiares, sociais e financeiras ao paciente cirúrgico.
Palavras-chave: Enfermagem perioperatória. Incidência. Infecção de sítio cirúrgico.
Neurocirurgia.

Abstract: The surgical site infection (SSI) is a common complication that can occur in
patients undergoing the surgical anesthetic procedure. The importance of this problem is
the increasing of morbidity, mortality and hospital costs, and also in relation to patients,
the emotional and physical distress, as well as the extension of the period of absence
from their professional and social life. This study aimed to analyze the incidence of
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surgical site infection in patients undergoing clean elective neurosurgery in a private
philanthropic hospital, tertiary level, in the state of São Paulo. For this, a descriptive and
prospective study with non-experimental research design was performed. The sample
consisted of 85 subjects undergoing clean elective neurosurgery. For data collection, an
instrument validated by an expert was used; this procedure occurred during the follow
up of the patient in the perioperative period (pre, intra and post- operative) and, after
discharge, in the thirtieth day after the surgical procedure. The patient's return was
scheduled in the dressing room of the hospital where the research was conducted. Data
collection lasted eleven months (from June 2012 to April 2013). The incidence of SSI
was of 9.4%, and this result was higher than that recommended in the literature for the
type of surgical procedure studied (clean surgery). The studied variables related to the
patient were age, ASA score, body mass index and chronic diseases. The studied
variables related to surgical anesthesia were duration of anesthesia, duration of surgery,
use of antibiotic and total hospitalization time. Regarding the time of diagnosis, from the
eight patients with SSI, five (62.5%) were diagnosed during the period in which they
were hospitalized, two (25%) after discharge at the time of readmission due to SSI, and
one (12, 5%) in the return scheduled at the wound dressing. The study provides support
for reflection of health professionals on the incidence and predisposing factors for SSI in
neurosurgery, which can assist in the implementation of prevention and control
measures for the problem because of the deleterious effects due to costs and social,
financial and family repercussions to the surgical patient
Key words: Incidence. Neurosurgery. Perioperative Nursing. Surgical site infection.
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Resumo: A gravidez humana é permeada por diversos mecanismos de adaptação para
evitar a rejeição do feto que, por se tratar de um tecido semialogênico, deveria ser
rejeitado pelo sistema imunológico materno. A molécula HLA-G, presente na interface
materno fetal, apresenta uma característica imunossupressora que age proporcionando
inibição contra a citotoxidade das células NK e linfócitos T citotóxicos, conferindo efeito
modulador benéfico à gestação. Entretanto, devido a suas propriedades
imunossupressoras, essa molécula pode estar envolvida na persistência e progressão
da infecção pelo HIV-1. Objetivo foi avaliar a expressão das moléculas HLA-G em
tecidos placentários de mulheres infectadas ou não pelo HIV-1. Trata-se de um estudo
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transversal e descritivo, para o qual foram coletadas biópsias placentárias de 100
mulheres infectadas pelo HIV-1 e 100 mulheres não infectadas. A técnica laboratorial
utilizada foi imunoistoquímica, cuja análise foi realizada por um patologista. Para melhor
compreensão do padrão de expressão das moléculas HLA-G em placentas de mulheres
infectadas pelo HIV-1, faz-se necessária a realização de outros estudos utilizando
metodologias distintas.
Palavras-chave: Expressão. HLA-G. Placenta.

Abstract: In order to prevent the rejection of a semiallogenic tissue of the fetus by the
maternal immune system, human pregnancy presents a variety of adaptation
mechanisms. The molecule HLA- G in the maternal-fetal interface, presents an
immunosuppressant feature that inhibits the cytotoxicity of NK cells and T lymphocytes,
whit a positive modulating effects over the pregnancy. However, due to its
immunosuppressive properties, this HLA-G molecule might be related to the
continuance and the progression of the HIV- 1. Objective was to analyse the expression
of HLA -G in placental tissues of both HIV-1 infected and uninfected women. This is a
descriptive and cross-sectional study, placental biopsies were collected from 100
women infected with HIV - 1 and 100 uninfected women. The laboratorial technique
used was immunohistochemical, which was performed by a pathologist. To understand
the full extension of the expression pattern of the HLA- G in HIV- 1 infected women, it is
necessary to perform further studies using different methodologies.
Key words: Expression. HLA-G. Placental.
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Resumo: As infecções hospitalares (IH) são consideradas importantes fatores de
complicação no tratamento de pacientes internados, pois causam sofrimento,
contribuem para o aumento das taxas de morbidade, mortalidade e tempo de
permanência no hospital e consequentemente elevam os custos da internação. O
Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) ainda é a principal e mais
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reconhecida alternativa para o estabelecimento de ações de controle e prevenção de IH
e a avaliação de seu desempenho é essencial nas diferentes instituições de saúde, pois
o fato de haver legislações vigentes no país sobre a obrigatoriedade da implantação de
um PCIH não garante a sua existência, implantação e efetividade. Para a avaliação dos
processos de trabalho, a literatura recomenda a utilização de indicadores de estrutura,
processo e resultado. Assim, este estudo objetivou avaliar a qualidade da assistência à
saúde quanto à adoção das diretrizes dos PCIH nas instituições hospitalares da cidade
de Ribeirão Preto. Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com abordagem
quantitativa. A população foi composta por 16 PCIH dos serviços de saúde do
município, sendo que 13 deles participaram do estudo. Para a obtenção dos dados
foram realizadas entrevistas com os membros das comissões de controle de infecção
hospitalar (CCIH) das instituições incluídas e análises de documentos comprobatórios.
Os instrumentos utilizados, na forma de indicadores clínicos processuais são de
domínio público e estão disponibilizados no Manual de Indicadores de Avaliação de
Práticas de Controle de IH. O indicador 1 de Avaliação da Estrutura TécnicoOperacional do PCIH (PCET) apresentou 75% de conformidade, sendo as principais
não conformidades referentes à carência de profissional médico (46,15%) ou ainda
enfermeiro sem exclusividade à CCIH e/ou com tempo de atividade não suficiente
(38,46%), além da ausência de espaço físico delimitado e exclusivo (30,77%). Para o
Indicador de Avaliação das Diretrizes Operacionais de Controle e Prevenção de IH
(PCDO) a taxa de conformidade encontrada neste estudo foi de 58,97%. O item de
menor conformidade foi referente à padronização de soluções germicidas e antisépticos (46,15%). O Indicador de Avaliação do Sistema de Vigilância Epidemiológica
de IH (PCVE) apresentou 82% de conformidade. O componente com elevada
inadequação (46,16%) foi o que questiona se relatórios correlacionam resultados de IH
com estratégias de controle e prevenção adotadas (intervenções). Outro item com baixa
conformidade foi relacionado aos critérios padronizados utilizados para notificação de
IH, sendo que em média apenas 60% das instituições o fazem. Para o Indicador de
Avaliação das Atividades de Controle e Prevenção de IH (PCCP) obteve-se taxa de
conformidade de 60,29%, sendo que referente às atividades desenvolvidas no
laboratório de análises clínicas e anatomia patológica nenhum serviço apresentou
evidências de realização destas. A presente investigação identificou que estes
indicadores são aplicáveis às instituições de saúde, podendo e devendo ser utilizados
para auditoria interna, bem como pela vigilância sanitária para avaliação dos PCIH.
Conclui- se também que muitas vezes as atividades das CCIH ficam restritas àquelas
de natureza burocrática, com preenchimento de relatórios e envio de taxas para
cumprimento da exigência das normas legais não privilegiando as direcionadas a
melhoria contínua da qualidade e a segurança do paciente, conhecendo o problema das
infecções e trabalhando para a redução real destas, evidenciando uma grande lacuna
entre as recomendações e a prática.
Palavras-chave: Avaliação em saúde. Indicadores de qualidade em assistência à
saúde. Programas de controle de infecção hospitalar.

Abstract: Hospital infections (HI) are considered to be important complication factors of
inpatient treatments, because they cause suffering, contribute with higher morbidity and
mortality rates, and increase the length of stay, eventually increasing the costs of
hospitalization. The Hospital Infection Control Program (HICP) remains the best
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acknowledged alternative to establishing HI prevention and control measures, and
evaluating HICP performance is essential across different health facilities, because just
the fact Brazil has laws determining the implementation of a HICP is not enough to
guarantee it will be implemented and function effectively. According to literature, working
processes should be evaluated considering indicators of structure, process and
outcome. Therefore, the objective of this study was to evaluate the quality of health care
delivered in hospitals in the city of Ribeirão Preto, in terms of adopting HICP guidelines.
This is a descriptive and exploratory study, using a quantitative approach. The
population consisted of 16 HICP of the city health network services, 13 of them
participated in the study. Data collection was performed through interviews with the
members of hospital infection control committees (HICC) of the services included, and
by analyzing substantiating documents. The instruments used, in the form of clinical
process indicators, are of public domain and made available by the Manual of Indicators
for HI Control Practice Evaluation. The Indicator 1 for the Evaluation of the TechnicalOperational Structure of the HICP (CPTS) presented a 75% compliance, and the main
non-compliance issues were regarding the need for medical professionals (46.15%) or,
yet, nurses that were not exclusive to the HICC and/or with insufficient working hours
(38.46%), besides the lack of a specified and exclusive physical area (30.77%).
Regarding the Indicator for the Evaluation of the Operational Guidelines for HI Control
and Prevention (CPOG) the compliance rate was 58.97%. The item with the lowest
compliance rate referred to the standardization of germicide and antiseptic solutions
(46.15%). The Indicator for the Evaluation of the Epidemiological Surveillance System
for HI (CPES) presented 82% compliance. The component with high inadequacy
(46.16%) was that which verifies if reports correlate HI outcomes with the adopted
control and prevention strategies (interventions). Another item with poor compliance was
related to the standard criteria used to notify HI, which is followed only by an average of
60% of the institutions. Regarding the Indicator for the Evaluation of HI Control and
Prevention Activities (CPPC) a 60.29% compliance rate was obtained, in that in terms of
the activities performed in the clinical and pathological anatomy analysis laboratory none
of the services presented evidence of their implementation. The present investigation
allowed for identifying that these indicators are applicable to health institutions, and,
therefore, could and should be used for internal audits, as well as by the health
surveillance with the purpose of evaluating HICP. In conclusion, HICC are often
restricted to bureaucratic activities, such as completing report and forwarding fees to
enforce compliance of the law and fail to make effective efforts in improving service
quality and patient safety, identifying the infection problems and working to achieve a
real reduction in HI rates, which shows a gap between guidelines and practice
Key words: Health evaluation. Hospital Infection Control Programs. Quality indicators
health care.
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Resumo: O alívio da dor humana é preceito defendido há milênios e considerado
importante missão dos profissionais da saúde. No entanto, milhões de pacientes todos
os anos sofrem de dor aguda como resultado de um trauma, doença ou cirurgia. A dor
aguda em pós-operatório, decorrente de lesões teciduais, pode gerar alterações
fisiológicas que, se não forem resolvidas podem resultar em dor crônica, trazendo
prejuízos à saúde e à qualidade de vida. A cirurgia de mastectomia, principal
abordagem terapêutica para o tratamento primário do câncer de mama, é responsável
por uma série de alterações vivenciadas pelos pacientes que a enfrentam, pois é um
processo cirúrgico agressivo que pode levar à ocorrência de dor persistente no pósoperatório. O presente estudo consiste de uma revisão integrativa de literatura com o
objetivo de analisar as evidências disponíveis na literatura sobre o manejo da dor pósoperatória em pacientes submetidos à mastectomia. A busca dos estudos primários foi
realizada nas bases de dados LILACS, PubMed e CINAHL e compreendeu o período de
julho de 2007 a julho de 2012. A amostra constituiu de 21 artigos científicos, que foram
reunidos em quatro categorias temáticas: intervenções farmacológicas (5 artigos),
intervenções não farmacológicas (4 artigos), técnicas anestésicas (11 artigos) e
mensuração da dor (1 artigo). Os resultados evidenciaram que nos estudos com
intervenções farmacológicas para o controle da dor pós- operatória, os fármacos
utilizados como adjuvantes, associados aos analgésicos, AINEs, anestésicos e
opioides, foram os anticonvulsivantes, os corticosteroides e os antidepressivos, que
demonstraram ser adjuvantes seguros e eficazes para o manejo da dor após a
mastectomia; algumas intervenções não farmacológicas, como medidas educacionais,
musicoterapia e hipnose para analgesia pós-operatória foram investigadas com
resultados positivos, mas esses achados necessitam de confirmação com estudos
maiores e controlados para comprovar os benefícios dessas terapias sobre o manejo da
dor em pacientes submetidos à mastectomia; apesar de mais pesquisas serem
necessárias para avaliar o impacto do tratamento da dor pós-operatória sobre a
síndrome da dor crônica pós-mastectomia, estudos demonstraram que o manejo
adequado e eficaz da dor pós-operatória pode evitar o desenvolvimento dessas
síndromes; as técnicas anestésicas foram a estratégia mais frequentemente utilizada
para o manejo da dor pós-mastectomia e demonstraram ser eficazes na diminuição da
dor aguda e na redução da necessidade de opioide intra e pós-operatório; há poucos
estudos científicos que abordam a assistência de enfermagem no manejo da dor pósmastectomia, evidenciando a necessidade de um número maior de publicações sobre o
tema, por enfermeiros. Que estes resultados sirvam como estímulo para o
desenvolvimento de novas pesquisas, no intuito de contribuir para o manejo eficaz e
efetivo da dor pós-operatória em pacientes submetidos à mastectomia.
Palavras-chave: Dor pós-operatória. Manejo da dor. Mastectomia.

Abstract: Human pain relief is precept defended for millennia and considered important
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mission of heath care provider. However, millions of patients each year suffer acute pain
as a result of trauma, disease or surgery. Acute pain in the postoperative period,
resulting in tissue lesions, can cause physiological changes that, if not solved can result
in chronic pain, impairing the health and quality of life. The mastectomy surgery, the
main therapeutic approach for the treatment of primary breast cancer, is responsible for
several changes experienced by patients because it is an aggressive surgical process
that may result persistent pain in postoperative period. This study is an integrative
literature review that aimed to analyze the evidence available in the literature on the
postoperative pain management in patients undergoing mastectomy. The search of the
primary studies was performed in the databases LILACS, PubMed and CINAHL and
included the period between from July 2007 to July 2012. The sample consisted of 21
papers, which were grouped in four thematic categories: pharmacological interventions
(5 studies), non-pharmacological interventions (four studies), anesthetic techniques (11
studies) and pain measurement (1 study). The results showed that in studies of
pharmacological interventions for the postoperative pain control, the drugs used as
adjuvants, associated with analgesics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, anesthetics
and opioids were anticonvulsants, corticosteroids and antidepressants, which have
proven to be safe and effective adjuvants for pain management after mastectomy; some
non- pharmacological interventions for postoperative analgesia were investigated and
the results were positive, but these findings need to be confirmed by larger and
controlled studies to prove the benefits of these therapies for pain management in
patients undergoing mastectomy, although more research is needed to assess the
impact of treatment of postoperative pain on the syndrome of chronic post-mastectomy
pain, studies have shown that proper and effective postoperative pain management may
avoid the development of these syndromes; anesthetic techniques were the most
frequently used strategy for the pain management after mastectomy and shown to be
effective in decreasing acute pain and reduced need for opioid intra and postoperative;
there are few scientific studies on nursing care in the management of pain after
mastectomy, evident the need for a greater number of works on the theme, by nurses. It
is expected that the results encourage the development of new research that may
contribute to the efficient and effective management of postoperative pain in patients
undergoing mastectomy
Key words: Pain Management. Post operative pain. Mastectomy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09012014-111409/es.php

Nº de Classificação: 18576
ROSSIN, Renata Rossin. Efeito da ketamina sobre a hipotensão induzida pelo
choque endotoxêmico: participação do óxido nítrico e vasopressina. 2013. p. 76.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Ciência e tecnologia em Saúde

81

Orientador: Cárnio, Evelin Capellari
Resumo: A fisiopatologia do choque séptico caracteriza-se por uma produção
excessiva de mediadores inflamatórios, dentre eles o óxido nítrico (NO), conduzindo a
uma hipotensão prolongada associada a um aumento inicial de vasopressina (AVP) e
uma diminuição na fase tardia. A ketamina é um anestésico com propriedades
cardioestimulatórias e anti-inflamatórias. O presente trabalho testou a hipótese de que a
ketamina, através de suas propriedades anti-inflamatórias no choque séptico, teria uma
ação inibitória sobre a síntese do óxido nítrico, favorecendo a liberação de AVP e
preservando a função cardiovascular. O choque endotoxêmico foi induzido através de
uma injeção i.v. de 1,5 mg/kg de lipopolissacarídeo (LPS) em ratos Wistar adultos
machos. Após a injeção de LPS, um grupo de animais foi tratado com ketamina (10
mg/kg) e o grupo controle recebeu salina. A administração de LPS produziu uma queda
significativa da pressão arterial média (PAM) (p<0,01) associada a um aumento da
freqüência cardíaca (FC) (p<0,01). Essas alterações foram acompanhadas por uma
elevação significativa nas concentrações plasmáticas de AVP após duas horas
(p<0,01), seguida de queda nas próximas horas, e por uma elevação nas
concentrações de NO plasmático (p<0,01). Quando o LPS foi combinado à
administração i.v. de ketamina, observou-se uma atenuação da hipotensão (p<0,01) e
uma potencialização na liberação de AVP (p<0,01) pelo LPS. No entanto, a produção
de NO após a adminstração da ketamina não mostrou diferença em relação ao LPS,
indicando não ser esta a via utilizada pela ketamina. Para verificar o papel da ativação
simpática na preservação da função cardiovascular pela ketamina no choque
endotoxêmico, utilizou-se um inibidor simpático central, a moxonidina (MOXO). O prétratamento i.v. com MOXO (50 µg /Kg) atenuou significativamente o aumento da FC
produzido pela ketamina (p < 0,05) apenas na segunda e quarta horas, porém com
ação não significativa sobre a PAM. Estes dados sugerem um efeito cardioestimulatório
da ketamina no choque séptico principalmente por uma potencialização na liberação da
AVP e esta parece não se dar pela via do NO.
Palavras-chave: Choque séptico. Ketamina. Moxonidina. Óxido nítrico, Vasopressina.

Abstract: The pathophysiology of septic shock is characterized by excessive production
of inflammatory mediators, including nitric oxide (NO), leading to a prolonged
hypotension associated with an initial increase of vasopressin (AVP) and a late phase
decrease. Ketamine is an anesthetic with cardiostimulatory and anti- inflammatory
properties. The present study tested the hypothesis that ketamine, through its antiinflammatory properties in septic shock, have an inhibitory effect on the synthesis of
nitric oxide, promoting the release of AVP and preserving cardiovascular function.
Endotoxemic shock was induced by an iv injection of 1.5 mg / kg lipopolysaccharide
(LPS) in adult male Wistar rats. After LPS injection, a group of animals was treated with
ketamine (10 mg / kg) and the control group received saline. The LPS administration
produced a significant decrease in mean arterial pressure (MAP) (p <0.01) associated
with an increase in heart rate (HR) (p <0,01). These changes were accompanied by
significant increases in plasma AVP after two hours (p <0.01), followed by fall in the
coming hours, and plasma NO increasing (p <0.01). When LPS was combined with iv
ketamine administration, there was an attenuation of hypotension (p <0.01) and an
enhancement in the release of AVP (p <0.01) by LPS. However, the production of NO
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after ketamine adminstration showed no difference compared to LPS, indicating this is
not the route used by ketamine. To verify the role of sympathetic activation in ketamine's
preservation of cardiovascular function in endotoxemic shock used a central sympathetic
inhibitor, moxonidine (moxo). Pretreatment with moxo iv (50 µg / kg) significantly
attenuated the increase in HR produced by ketamine (p <0.05) only in the second and
fourth hour, but with no significant action on the MAP. These data suggest that the
cardiostimulatory effect of ketamine in septic shock primarily occurs by potentiation of
AVP release, and this does not seem to give the NO pathway
Key words: Ketamine. Moxonidine. Nitric oxide. Septic shock. Vasopressin.
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Resumo: O conhecimento embasado nas melhores evidências científicas para a
assistência de enfermagem às pessoas com Feridas Crônicas (FC) deve alicerçaro
ensino da temática na formação do enfermeiro. Diante da relevância epidemiológica do
problema, o docente de enfermagem se depara com o desafio de ensinar aos
estudantes, o cuidado às pessoas com essa complicação, nos diversos contextos de
atenção à saúde. A educação à distância (EAD) tem demostrado ser uma estratégia
efetiva para atualização do conhecimento. Diante disso, o objetivo deste estudo foi
identificar o impacto da EAD no conhecimento dos docentes de enfermagem e
enfermeiros vinculados ao ensino superior acerca da avaliação. Tratou-se de um estudo
prospectivo, quase experimental com coleta de dados antes e após a intervenção. Após
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foram convidados a participar da
pesquisa, docentes e enfermeiros vinculados ao ensino, de instituições superiores (IES)
públicas ou privadas que ministrassem disciplina teóricas e/ou práticas, nos cursos de
graduação em enfermagem de um município do interior do Estado de São Paulo. A
amostra foi composta por 26 docentes e enfermeiros vinculados ao ensino que
participaram do curso de atualização “Avaliação de feridas crônicas na assistência de
enfermagem" oferecido através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) moodle.A
utilização da EAD como ferramenta para a intervenção educativa, visando a divulgação
de recomendações para a avaliação de feridas crônicas, impactou positivamente na
aquisição de conhecimentos dos participantes. A adoção de tecnologias para o
aprimoramento dos docentes de enfermagem trouxe implicações que podem favorecer
o ensino e gerar mudanças na prática clínica de enfermagem.
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Palavras-chave: Úlcera do pé diabético. Úlcera por pressão. Úlcera varicosa.

Abstract: Knowledge based in the best scientific evidence of care to people with chronic
wounds (CW) should be the basis of this theme teaching in nursing education.
Considering the epidemiological relevance of this problem, nursing faculty are faced with
the challenge of teaching students how to look after people with this complication in
different contexts of health care. The effectivenes of distance learning (DL) strategy to
update knowledge has been demostrated in the other studies. Therefore, the aim of this
study was to identify the impact of DL on CW evaluation knowledge of teachers and
nurses involved with higher education. A prospective and quasi-experimental study was
conducted with data collection before and after the intervention. After the Board of Ethics
approval teachers and nurses involved in higher education instituicions (HEI) both public
and private, teaching theoretical subjects and/or practices nursing undergraduate
courses in a municipality in the state of São Paulo wereinvited to participante in the
research. The sample consisted of 26 teachers and nurses who attended the update
course "Assessment of chronic wounds in nursing care” offered through the Virtual
Learning Environment (VLE) moodle. The use of DL as a tool for educational
intervention focused in disseminating recommendations for CW evolution positively
impacted the acquisition of knowledge among participants. Adopting technologies to
improvement of nursing faculty abilities had outcomes that may support education and
generate changes in clinical nursing practice.
Key words: Pressure ulcers. Varicose ulcers. Diabetic foot ulcer.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-20052014-202245/pt-br.php

Nº de Classificação: 18596
Fernanda Berchelli Girão. Comportamento da pressão arterial como indicador de
estresse entre profissionais de enfermagem atuantes em Centros de Terapia
Intensiva. 2013. p.88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas.
Orientador: Alves, Leila Maria Marchi
Resumo: O estresse é entendido como o produto da relação do homem com o meio
ambiente. Um evento estressor pode desencadear um conjunto de reações fisiológicas
capazes de levar ao desequilíbrio do organismo. Os serviços de saúde proporcionam
condições de trabalho reconhecidamente tensiógenas. O trabalho da equipe de
enfermagem em Centro de Terapia Intensiva se revela potencialmente estressante e os
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profissionais podem apresentar risco acentuado para sofrer desgastes biopsíquicos,
com alteração de parâmetros fisiológicos e consequente elevação tensional. Este
estudo de abordagem quantitativa, do tipo descritivo e transversal, teve por objetivo
identificar o efeito do estresse laboral sobre o comportamento da pressão arterial de
profissionais de enfermagem atuantes em um Centro de Terapia Intensiva por meio da
avaliação de parâmetros clínicos obtidos pela Monitorização Ambulatorial da Pressão
Arterial. Fizeram parte da amostra os integrantes da equipe de enfermagem lotados no
Centro de Terapia Intensiva de um hospital do interior paulista. Os resultados desse
estudo evidenciaram que, durante o período de trabalho em Centro de Terapia
Intensiva, os profissionais de enfermagem apresentam alterações de parâmetros
clínicos e frequência aumentada de sinais positivos de estresse percebido. A elevação
dos indicadores clínicos, atrelada ao relato de maior estresse no período de trabalho,
sugere que os fatores ambientais são impactantes e amplificam o risco cardiovascular
destes trabalhadores.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Estresse fisiológico. Pressão arterial.

Abstract: Stress is understood as the product of man's relationship with the
environment. A stressful event can trigger a set of physiological reactions that can lead
to body imbalance. Health services provide working conditions which admittedly may
cause tension. Nursing teams' work in Intensive Care Units is potentially stressful and
professionals may present increased risk to suffer biopsychic wearing, with altered
physiological parameters and consequent increased tension. This quantitative,
descriptive and cross-sectional study aimed to identify the effect of job stress on blood
pressure behavior of nursing professionals working in an Intensive Care Unit. Clinical
parameters obtained by Ambulatory Blood Pressure Monitoring. The sample consisted
of members of the nursing team working in the Intensive Care Unit of a hospital in the
interior of the state of São Paulo. Study results showed that during the period of work in
the Intensive Care Unit nursing workers have changes in clinical parameters and
increased frequency of positive signs of perceived stress. Increase in clinical indicators,
associated to the report of greater stress during work, suggests that environmental
factors are impacting and amplify the cardiovascular risk of these workers.
Key words: Arterial pressure. Stress. Physiological.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012014-151510/pt-br.php

Nº de Classificação: 18597
Márcia de Oliveira Sakamoto Silva Garbi. Avaliação da percepção da dor,
incapacidade e depressão em indivíduos com dor lombar crônica. 2013. p.80.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
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Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Ciência e Tecnologia em Enfermagem
Orientador: Sousa, Fátima Aparecida Emm Faleiros
Resumo: O objetivo geral deste estudo foi avaliar a dor percebida, em indivíduos com
dor lombar crônica, e as correlações existentes entre a variável intensidade de dor,
incapacidade e depressão. Os objetivos específicos foram caracterizar
sociodemograficamente os indivíduos com dor lombar crônica, mensurar a intensidade
de dor percebida, identificar a incapacidade relacionada às atividades de vida diária,
identificar os níveis de depressão, estabelecer correlações entre as variáveis estudadas
e identificar os descritores de maior e menor atribuição na caracterização da dor. Tratase de estudo transversal descritivo-exploratório. Utilizou-se um questionário contendo
os itens para a coleta de dados sociodemográficos e econômicos e perguntas
relacionadas à percepção da dor, a Escala Multidimensional de Avaliação de Dor, o
Questionário Roland-Morris de Incapacidade e o Inventário de Depressão de Beck. A
coleta de dados ocorreu na Clínica para o Tratamento da Dor do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, USP. Foi realizada uma análise exploratória dos dados e aplicado o
coeficiente de correlação de Spearman para correlacionar as variáveis de interesse. A
amostra foi composta por 60 sujeitos que apresentavam dor lombar crônica com idade
média de 54,8 anos e prevalência do sexo feminino (63,33%). A média da intensidade
de dor encontrada foi de 7,38 pontos, da incapacidade foi 19,87 e da depressão, 24,98,
portanto, os participantes apresentaram alta intensidade de dor, incapacidade e
depressão. Os cinco descritores de dor de maior atribuição, considerando as médias
aritméticas e o desvio-padrão, foram: desconfortável, enjoada, dolorosa, terrível e
prejudicial, sendo os sensitivos (desconfortável e dolorosa), afetivos (enjoada e terrível)
e cognitivo (prejudicial) e os cinco descritores de menor atribuição foram: angustiante,
desgraçada, assustadora, desastrosa e deprimente, e todos indicam componente
afetivo. Os resultados mostraram uma correlação positiva fraca entre intensidade de dor
e incapacidade e entre intensidade de dor e depressão, já as variáveis incapacidade e
depressão apresentou correlação positiva moderada. Ao considerar a complexidade do
fenômeno estudado, ressalta-se que os achados do presente estudo mostram- se
consistentes com os resultados de outras pesquisas, portanto, considera-se adequado
conhecer as variáveis inter-relacionadas, a fim de propiciar adequado manejo da dor
lombar crônica demonstrando a sua multidimensionalidade.
Palavras-chave: Dor lombar. Incapacidade. Intensidade de dor.

Abstract: The general purpose of this study was to evaluate the perception of pain in
individuals with chronic low back pain and existing correlation among pain intensity,
disability and depression in such individuals. The specific purpose was to characterize
socio-demographic individuals with such diagnosis, measuring the intensity of chronic
low back pain felt, identifying the disability related to daily activity in them, identify levels
of depression, to establish correlation among variables studied and identify descritptors
of major and minor attribution to characterize pain. This is a transverse descriptive
exploratory study. It was used a questionnaire containing the items for sociodemographic and economic data collection as well as the questions related to pain
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perception, the Multidimentional Scale for Pain Evaluation, the Roland-Morris Disability
Questionnaire and the Beck Depression Inventory. The data collection took place at the
Clinic for Pain Treatment at Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina in Ribeirão
Preto from Universidade de São Paulo, Brazil. The study was approved by the Ethic
Committee for Research of Escola de Enfermagem in Ribeirão Preto, USP. It was
performed an exploratory analysis of the data and it was applied the coefficient of
correlation from Spearman to correlate the variables of interest. The sample was
composed by 60 individuals who showed chronic low back pain and their age was about
54.8 years old average, they were predominantly women (63.33%). The average
intensity of pain was 7.38 points, of disability was 19.87 and of depression 24.98.
Therefore, participants showed high intensity of pain, disability and depression. The five
descriptors of pain of larger attribution within arithmetical average and standard
deviation were: uncomfortable, nauseous, painful, terrible and harmful, considering
sensitive (uncomfortable and painful); affective (nauseous and terrible) and cognitive
(harmful) and the five descriptors of lesser attribution were: anguised, disgraceful, scary,
disastrous and depressing and all of them indicate an affective component. The results
showed one positive weak correlation between the intensity of pain and disability and
between the intensity of pain and depression, although the variables: disability and
depression showed a moderated positive correlation. When considering the complexity
of the studied phenomena it is highlighted that the findings of the present study are
consistent with the results of other researches, therefore, it is appropriate to know the
interrelated variables in order to propitiate suitable dealings of the chronic low back pain
demonstrating its multidimensionality.
Key words: Low back pain. Intensity of pain. Inability.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012014-110214/pt-br.php

Nº de Classificação: 18625
ALMEIDA, Maria Cristina Mendes. Adesão ao seguimento clínico de profissionais e
estudantes da área da saúde que sofreram acidente ocupacional com material
biológico. 2013. p. 87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Gir, Elucir
Resumo: Introdução: Nas atividades exercidas pelos profissionais da área da saúde, há
exposições a diversos riscos, tais como riscos físicos, biológicos, químicos,
ergonômicos, mecânicos e de acidentes. O risco biológico representa uma grande
ameaça à saúde dos profissionais dessa área, em especial aos da enfermagem, por
manterem contato direto com fluidos orgânicos potencialmente contaminados. Objetivo:
Avaliar a adesão ao seguimento clínico, caracterizar as exposições ocupacionais e
identificar o perfil das fontes envolvidas nos acidentes ocupacionais com material

87

biológico potencialmente contaminado sofrido por profissionais e estudantes da área da
saúde. Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa.
Desenvolvido no Centro de Referência em Moléstias Infecto Contagiosas "Dr. José
Roberto Campi". A população do estudo foi composta por profissionais e estudantes da
área da saúde que sofreram exposição ocupacional a material biológico potencialmente
contaminado no período de 2005 a 2010. Para caraterização da adesão foram
estabelecidos conceitos e definições. Foi utilizado um instrumento adaptado da ficha
utilizada pelo Ministério da Saúde para a coleta de dados, e os dados foram
organizados em planilhas do Excel e exportados para o Statistical Package for the
Social Sciences, versão 15.0. Utilizou-se estatística descritiva para realizar a
caracterização dos sujeitos quanto às variáveis coletadas. Aplicou-se o Teste Quiquadrado para verificar a associação entre as variáveis do estudo e a regressão
logística univariada e multivariada para quantificar a associação, onde se calculou o
odds ratio com intervalos de confiança de 95%. Valores menores que 0,05 foram
considerados significativos. Resultados: encontrou-se o registro de 521 acidentes
envolvendo 461 profissionais e estudantes da área da saúde, sendo que 449 (86,2%)
eram profissionais e 72 (13,8%) estudantes. Destaca-se o ano de 2006 com o maior
número de ocorrências de acidente, com 98 (21,3%) casos. A categoria mais acometida
foi a equipe de enfermagem com 218 (47,3%) casos, seguida pela equipe odontológica,
com 103 (22,3%) e os estudantes, com 72 (15,6%). Houve o predomínio do sexo
feminino 375 (81,3%), e a faixa etária predominante foi entre 20 e 29 anos (36,2%); Em
400 (86,8%) casos a fonte era conhecida, e em 42 (9,1%) apresentaram sorologia
positiva. Em 202 (43,8%) deles, houve a procura por atendimento pós- exposição
ocupacional em até duas horas ocorrido a exposição. Em 289 (62,7%) dos acidentes foi
utilizado algum tipo de equipamento de proteção individual; o instrumento
perfurocortante envolveu 370 (80,3%) dos acidentes. Em 118 (25,6%) exposições foi
recomendado o uso de antirretrovirais, como quimioprofilaxia. Destes, em 50 (42,4%)
casos constatou-se a adesão ao uso. Foi identificada a adesão ao seguimento clínico
em 307 (66,6%). O indivíduo com fonte conhecida e positiva apresentou 29 vezes
chance de aderir ao seguimento clínico, e o que possuía vacina contra hepatite B foi 5
vezes maior em relação ao que não possuía. Conclusão: Faz necessários programas
de educação para que os profissionais sejam orientados quanto à importância ao
seguimento clínico pós-exposição ocupacional.
Palavras-chave: Exposição ocupacional. Pessoal em saúde. Quimioprevenção.

Abstract: Introduction: Health workers' activities imply exposure to several risks, which
may be physical, biological, chemical, ergonomic, mechanic, as well as accidents.
Biological risks are a threat to health workers, particularly nurses, as they are constantly
handling potentially contaminated organic fluids. Objective: To evaluate clinical
treatment adherence, characterize the occupational exposures and identify the profile of
the sources involved in occupational accidents with potentially contaminated biological
material suffered by health workers and students. Method: This descriptive,
retrospective study was performed using a quantitative approach. The study was
developed at the "Dr. José Roberto Campi" Reference Center for Communicable
Diseases, and the study population was composed by health workers and students who
had undergone occupation exposure to potentially contaminated biological material in
the period between 2005 and 2010. Adherence was characterized according to pre-
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established concepts and definitions. An instrument adapted from the form used by the
Brazilian Ministry of Health was used for data collection. The data were organized into
Excel spreadsheets and exported to Statistical Package for the Social Sciences version
15.0. Descriptive analysis was used to characterize subjects according to the variables
collected. The Chi-Square Test was applied to verify associations between variables and
univariate and multivariate logistic regression was used to quantify the association,
obtaining the odds ratio with confidence intervals of 95%. Values below 0.05 were
considered significant. Results: a total of 521 records were found for accidents involving
health workers and students, involving 461 subjects; 449 (86.2%) workers and 72
(13.8%) students. The year of 2006 is highlighted as the one with the highest incidence
for accidents, with a total of 98 (21.3%). The most affected category was the nursing
team (218 or 47.3%), followed by dentists (103 or 22.3%) and students (72 or 15.6%).
Most subjects were female (375 or 81.3%), the predominant age group was 20 to 29
years (36.2%); In 400 subjects (86.8%) the source was known, and 42 (9.1%) presented
a positive serologic test. There were 202 (43.8%) subjects who sought health care within
two hours following the occupational exposure. In 289 (62.7%) of the accidents, some
kind of personal protection equipment was used; sharp materials were involved in 370
(80.3%) accidents. In 118 (25.6%) exposures there was a prescription for antiretroviral
agents such as chemoprophylaxis, and adherence was observed in 50 (42.4%); clinical
treatment adherence was observed in 307 (66.6%). The individual with a known and
positive source was 29 times more likely to comply with the clinical treatment, and there
were five times more subjects who had taken vaccination against hepatitis B that those
who had not been immunized. Conclusion: There is a need for education programs to
guide workers regarding the importance of following clinical treatment after an
occupational exposure
Key words: Health personnel. Occupational exposure. Chemoprevention.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 18636
SILVA, Janaína da. Educação para o autocuidado de estomizados intestinais no
domicílio: do planejamento à avaliação de resultados. 2013. p.213. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Sonobe, Helena Megumi
Resumo: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que teve como objetivos
descrever as características socioculturais, familiares, domiciliares e capacidade para o
autocuidado de estomizados cadastrados na Secretaria de Saúde de uma cidade do
interior paulista; avaliar a condição clínica do estomizado em relação à estomia e os
equipamentos utilizados; e planejar, implementar e avaliar a educação em saúde sobre
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o autocuidado de estomizados intestinais, com a estratégia do Método do Arco,
fundamentados na pedagogia da problematização. Utilizou-se o referencial teórico da
Pedagogia da Problematização e o método etnográfico para o desenvolvimento do
estudo com pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde para aquisição de
equipamentos coletores para estomia intestinal e urinária, em uma cidade paulista, com
participação em três etapas distintas do estudo. Na primeira etapa do estudo foi
realizada a avaliação domiciliária, o uso de equipamentos coletores e a capacidade
para o autocuidado, cujos dados foram coletados no domicílio com instrumento de
avaliação do domicílio e observação participante, com participação de 52 pessoas com
estomia intestinal e urinária, durante os meses de setembro e outubro de 2012. Nesta
etapa, a média de idade foi de 37 anos, houve predomínio da casa própria, com
saneamento básico, uso do convênio de saúde público, a maioria realiza o autocuidado
com estomia e equipamentos, mudanças na alimentação e vestuário. Na segunda etapa
participaram 19 estomizados intestinais e urinários, que foram avaliados com utilização
de um instrumento de avaliação clínica contemplando dados sociodemográficos,
clínicos e terapêuticos; curativo e ferida cirúrgica, autocuidado com a estomia e
equipamentos; e capacidade para o autocuidado e com a observação participante das
pesquisadoras, no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2012. Nesta etapa,
participaram 10 homens e 9 mulheres, com média de idade de 54 anos, predominando
aposentados, até oito anos de estudos, renda até dois salários mínimos, responsáveis
pela manutenção financeira da família. Na terceira etapa, foi desenvolvida a atividade
educativa com 10 estomizados intestinais no domicílio, com a estratégia do Método do
Arco para o ensino do autocuidado com estomia intestinal e equipamentos, observação
participante, diário de campo e gravação em áudio das entrevistas semiestruturadas
com os participantes sobre o aprendizado alcançado por cada um destes, no período de
novembro de 1012 a fevereiro de 2013. A atividade educativa foi com duas visitas
domiciliares para sete participantes e de quatro a nove visitas para os outros
participantes, todos passaram a realizar o autocuidado da estomia e do equipamento
coletor e foram unânimes em relação aos benefícios desta aprendizagem na melhoria
da autoestima e autonomia, com retomada das atividades cotidianas. Acreditamos que
os resultados deste estudo contribuirão na melhoria do ensino de autocuidado de
estomizados intestinais.
Palavras-chave: Autocuidado. Educação em saúde. Estomas cirúrgicos.

Abstract: This is a qualitative study that aimed to describe the socio-cultural
characteristics, family, household and capacity for self-care of ostomy patients
registered at the Secretariat of Health of a city in the state of São Paulo; assess the
clinical condition of the ostomy patients in relation to the ostomy and the equipment
used, and plan, implement and evaluate health education on self-care of intestinal
ostomy patientes, with the strategy of the Arc Method, based on problem-solving
pedagogy. The theoretical framework of the Curriculum and Pedagogy ethnographic
method were used for the development of the study of patients enrolled in the Health
Department to purchase equipment for collectors and urinary ostomy in a city in the
satate of São Paulo, with participation in three distinct stages of the study. In the first
stage of the study the home care was evaluated, the use of collection equipment and the
ability for the self-care, data were collected at home with the resident assessment
instrument and participant observation, with the participation of 52 people with urinary
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and intestinal ostomy during the months of September and October 2012. At this stage,
the average age of the patients was 37 years old, there was a predominance of home
ownership, with sanitation, use of public health plan, the majority performs self-care with
ostomy equipment and reported changes in food and clothing. In the second stage 19
intestinal and urinary ostomy patients were involved, they were evaluated with the use of
a clinical assessment instrument covering socio- demographic, clinical and therapeutic,
curative and surgical wound, ostomy and self- care with the equipment, and capacity for
self-care and observation participant of the researchers in the period from October 30 to
November 1, 2012. At this stage, 10 men and 9 women were attended, with the average
age of 54 years old, especially retired patients, to eight years of study, receiving up to
two minimum wages, responsible for the maintenance of the family. In the third stage,
the educational activity was developed with 10 intestinal ostomy patients at home, with
the strategy of the Arc Method to teach the self-care and ostomy equipment, participant
observation, field diary and audio recording of the semi-structured interviews about the
learning achieved by each one of them, from November 2012 to February 2013.
Educational activity was done with two visits to seven patients and four to nine visits to
other patients, all of them began to perform self-care and ostomy equipment collector
and were unanimous regarding the benefits of this learning to improve self- esteem and
autonomy, with resumption of daily activities. We believe that the results of this study will
contribute to the improvement of the teaching self-care of intestinal ostomy.
Key words: Health education. Self care. Surgical stoma.
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Nº de Classificação: 18637
FIGUEIREDO, Ludmilla Lopes de. A experiência de ser acompanhante de paciente
cirúrgico oncológico em unidade de internação terciária. 2013. p.122. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Sonobe, Helena Megumi
Resumo: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa sob a perspectiva da
antropologia da saúde, que teve como objetivo interpretar a experiência de ser
acompanhante de pacientes cirúrgico oncológico em unidade de internação terciária.
Utilizou-se o referencial teórico da antropologia interpretativa e o método etnográfico
para apreender a experiência de nove acompanhantes de pacientes em tratamento
cirúrgico por câncer, que foram entrevistados durante a permanência na unidade de
internação. Com a interpretação da experiência destes acompanhantes, o significado
construído foi “ser acompanhante é meu compromisso pessoal", que traz a superação
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de todas as dificuldades e aquisição de novos conhecimentos pelo acompanhante no
contexto de cuidado terciário e a definição deste como o cuidador do adoecido, após a
alta hospitalar. Acreditamos que este estudo poderá subsidiar a melhoria da inserção do
acompanhante de paciente ciruúrgico oncológico no contexto terciário, principalmente
no que se refere ao acolhimento para que este possa se tornar um coparticipante e
potencializar a sua permanência para o preparo como cuidador no domicílio, após a alta
hospitalar.
Palavras-chave: Acompanhantes de pacientes. Assistência hospitalar. Oncologia.

Abstract: This is a qualitative study from the perspective of anthropology of health,
which aimed to interpret the experience of being a companion of surgical oncology
patients in tertiary hospital unit. We used the theoretical framework of interpretative
anthropology and ethnographic methods to capture the experience of nine companions
of patients in surgical treatment of cancer, who were interviewed during their stay at the
hospital. With the interpretation of the experience of these companions, the meaning
was built "to be companion is my personal commitment", which meant overcoming all
difficulties and acquisition of new knowledge by the companion in the context of tertiary
care and setting this as the caretaker of the sick, after discharge hospitalarWe believe
that this study may support the improvement of the nsertion of the oncological surgical
patient companion in the tertiary context, especially regarding to the reception of the
patient so that theycan become a co-participant and enhance their stay, to prepare as
caregiver at home after hospital discharge .
Key words: Patient escort servive. Hospital care. Medical oncology.

Nº de Classificação: 18638
LOPES, Ana Elisa Ricci. Prevalência de microorganismos gram-negativos em
indivíduos com HIV/AIDS internados num hospital escola do interior paulista.
2013. p.74. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Canini, Silvia Rita Marin da Silva
Resumo: a infecção hospitalar tem se tornado um problema de saúde pública, no Brasil
e na maioria dos países do mundo, sobretudo devido ao aumento gradativo da
resistência dos microrganismos aos antimicrobianos. Nos pacientes que apresentam
deficiências no sistema imunológigo como os indivíduos que vivem com o vírus da
imunodeficiência humana (HIV) ou com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS) o quadro clínico dessas infecções pode se tornar extremamente grave,
aumentando a morbimortalidade. Objetivo: determinar a prevalência de
microorganismos gram-negativos em indivíduos com HIV/aids internados num hospital
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escola do interior paulista. Material e Método: trata-se de um estudo de corte
transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. No período de 01 agosto de 2011 a 28
de fevereiro de 2013, foram abordados 365 indivíduos internados em duas unidades
especializadas de um hospital escola público do interior paulista, sendo a população do
presente estudo composta por 220 sujeitos. Os dados sociodemográficos, clínicos e
hábitos de saúde foram obtidos por meio de entrevista individual e consulta aos
prontuários. Coletou-se também amostras de saliva e swab nasal nas primeiras 24
horas de internação, as quais foram processadas pelo Laboratório de Microbiologia do
referido hospital. Os dados foram inicialmente digitados em planilha do Microsoft Office
Excel for Windows 2011, realizada dupla digitação e validação dos dados, a fim de
identificar possíveis erros de digitação. Posteriormente, a planilha definitva foi
transportada para o programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão
17.0 for Windows, onde foi estruturado o banco de dados e realizada análise estatística.
Resultados: a prevalência de microorganismos gram negativos nos indivíduos com
HIV/AIDS foi de 15,4% independente do sítio onde foi isolado. Pseudomonas
aeruginosa foi o micoorganismo mais frequentemente isolado tanto na saliva (50%),
quanto no swab nasal (37,5%), seguida por Klebsiella pneumoniae (30,7%) isolada
somente na saliva. Em relação aos aspectos clínicos 29,4% dos indivíduos com
amostras positivas para microorganismos gram negativos tinham carga viral acima de
1000.000 cópias,ml, CD4 menor que 200 céluas/mm3 (50%), tiveram internações
prévias (52,9%), estavam em uso de antimicrobiano (64,7%), não usavam
antirretrovirais (52,9%) e tinham algum procedimento invasivo no momento da coleta
(67,6%). Nenhum microorganismo apresentou resistência aos antimicrobianos.
Conclusão: a prevalência de microorganismos gram-negativos foi maior na saliva
(11,8%) que no swab nasal (3,6%), indicando que coletar amostras de mais de um sítio
pode favorecer a identificação de indivíduos colonizados e ou infectados.
Palavras-chave: Bactérias gram-negativas. Resistência microbiana a medicamentos.
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Abstract: the hospital infection has become a public health problem in Brazil and in
most countries of the world, mainly due to the gradual increase of resistance of
microorganisms to antibiotics. In patients who have deficiencies in the immune system
such as individuals living with human immunodeficiency virus (HIV) or acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS), the clinical picture of these infections can become
very serious, increasing morbidity and mortality. Objective: to determine the prevalence
of gram-negative microorganisms in individuals with HIV/AIDS hospitalized at a teaching
hospital in the interior of São Paulo state. Material and Method: this is a cross-sectional
study, approved by the Ethics Research Committee of the University of São Paulo at
Ribeirão Preto College of Nursing. In the period from August 01, 2011 to February 28,
2013, 365 individuals hospitalized in two specialized units of a public teaching hospital in
the interior of São Paulo state were approached, and the study population was
comprised of 220 subjects. The sociodemographic and clinical data and health habits
were obtained through individual interviews and medical records. Saliva samples and
nasal swabs were collected in the first 24 hours of admission, which were processed by
the Microbiology Laboratory of the hospital. The instrument variables were coded and
cataloged in a dictionary (codebook). The data were initially recorded in a Microsoft
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Office Excel spreadsheet for Windows 2011, performed a double entry and data
validation in order to identify possible typing errors. Subsequently, the final worksheet
was transported to the Statistical Package for Social Science (SPSS), version 17.0 for
Windows, in which database was structured and statistical analysis was performed.
Results: the prevalence of gram-negative microorganisms in individuals with HIV/AIDS
was 15.4% regardless of where it was isolated. Pseudomonas aeruginosa is the most
frequently isolated microorganisms both in saliva (50%) and in nasal swabs (37.5%),
followed by Klebsiella pneumoniae (30.7%) isolated only in saliva. In regard to clinical
aspects, 29.4% of individuals with positive samples for gram-negative microorganisms
had viral load above 1000,000 copies/ml, CD4 less than 200 cells/mm3 (50%), had
previous hospitalizations (52.9%), were using antimicrobials (64.7%), did not use
antiretroviral drugs (52.9%) and had some invasive procedure at the time of collection
(67.6%). No microorganism was resistant to antimicrobials. Conclusion: the prevalence
of gram-negative microorganisms was higher in saliva (11.8%) than in nasal swabs
(3.6%), indicating that collecting samples from more than one location may facilitate the
identification of individuals colonized and/or infected.
Key words: Drug resistance
Immunodeficiency Syndrome.
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SWERTS, Olavo Souza Dias. Avaliação de distúrbios osteomusculares entre
condutores de veículos de transporte de cargas. 2013. p.121. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
Orientador: Rocha, Fernanda Ludmilla Rossi
Resumo: O transporte é um dos principais fatores de produção na economia brasileira
e agente indutor de riqueza e desenvolvimento. Os motoristas de veículos de cargas
são responsáveis pela coleta, pelo transporte e pela entrega de matérias primas e
produtos. Em decorrência de sua atividade laboral, estes trabalhadores estão expostos
a diferentes tipos de riscos e podem desenvolver doenças ocupacionais, dentre as
quais distúrbios osteomusculares. Deste modo, desenvolvemos este estudo com o
objetivo de avaliar a presença de distúrbios osteomusculares entre condutores de
veículos de transporte de cargas. A população do estudo foi formada por 195
condutores de veículos de cargas que realizaram cursos de capacitação e atualização
profissional no SEST SENAT de Ribeirão Preto - SP durante os meses de junho e julho
de 2013, período no qual os dados foram coletados por meio da utilização de três
instrumentos: instrumento de caracterização dos trabalhadores, Questionário Nórdico
de Sintomas Osteomusculares e Diagrama de Corlett. Os resultados evidenciaram,
predominantemente, que os trabalhadores eram homens com idade média de 39,3
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anos, possuíam ensino médio completo, eram sedentários e apresentavam índice de
massa corporal - IMC elevado; a maioria trabalhava há 11,1 anos como motorista de
cargas diversas, realizava jornadas diárias de 10,4 horas, não possuía turno fixo de
trabalho, não realizava pausas durante o expediente e apresentava vínculo
empregatício. As respostas dos trabalhadores às questões do Questionário Nórdico de
Sintomas Osteomusculares revelaram que as queixas de dor foram mais frequentes na
coluna lombar, ombros e joelhos; segundo o Diagrama de Corlett, a região das costas
inferior, o ombro direito e o pé direito foram os segmentos corporais mais apontados
pelos sujeitos, com intensidade dolorosa moderada e leve, respectivamente. No intuito
de verificar a relação entre características individuais e ocupacionais dos motoristas e a
incidência de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, foram realizados
testes estatísticos que mostraram correlação positiva entre diversas variáveis. Assim, o
IMC, os problemas de saúde no trabalho, a distância percorrida diariamente e a carga
horária diária de trabalho foram variáveis que contribuíram para o surgimento das
queixas de dor osteomuscular. De modo contrário, não obtiveram significância
estatística para a ocorrência de dor permanecer sentado por várias horas durante o
trabalho e carregar e descarregar a carga do caminhão. Conclui-se que este estudo
permitiu o avanço do conhecimento sobre as condições de trabalho e de saúde de
condutores de veículos de cargas e sobre os riscos ocupacionais aos quais estão
expostos diariamente durante suas atividades laborais, os quais podem contribuir para
seu adoecimento no trabalho.
Palavras-chave:
cumulativos.

Dor

musculoesquelética.

Postura.

Transtornos

traumáticos

Abstract: Transportation is one of the main factors of production in the Brazilian
economy and inducing agent wealth and development. Os motoristas de veículos de
cargas são responsáveis pela coleta, pelo transporte e pela entrega de matérias primas
e produtos. As a result of his labor activity, these workers are exposed to different types
of risks and can develop occupational illnesses, including musculoskeletal disorders. In
this way, we develop this study in order to evaluate the presence of musculoskeletal
disorders among vehicles transporting loads drivers. The study population was
comprised of 195 cargo vehicles drivers who conducted training courses and
professional updating in SEST SENAT Ribeirão Preto - SP during the months June and
July 2013, period in which the data were collected through the use of three instruments:
characterization of workers instrument, Nordic Musculoskeletal Questionnaire and
Corlett Diagram. The results showed, predominantly, that workers were men with an
average age of 39,3 years, had full secondary education, were sedentary and had Body
Mass Index (BMI) high; most worked there is 11.1 years as driver of various loads,
performed daily journeys of 10.4 hours, had no fixed shift work, was not pauses during
office hours and featured employment. The workers answers of Nordic Musculoskeletal
Questionnaire revealed that complaints of pain were more frequent in the lumbar spine,
shoulders and knees; according to Corlett Diagram, the region of the lower back, right
shoulder and right foot were the body segments more pointed by subject, with moderate
painful intensity and light, respectively. In order to verify the relationship between
individual and occupational drivers' characteristics and the work-related musculoskeletal
disorders incidence, statistical tests were performed which showed positive correlation
between several variables. Thus, the IMC, the health problems at work, the distance
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travelled daily and the daily hours of work were variables that contributed to the
emergence of musculoskeletal pain complaints. Conversely, failed to obtain statistical
significance for the occurrence of pain to remain seated for several hours during work
and load and unload the truck load. It is concluded that this study allowed the
advancement of knowledge about cargo vehicles drivers health and working conditions
and about the occupational hazards to which they are exposed during their daily work
activities which can contribute to their illness at work.
Key words: Musculoskeletal pain. Posture. Cumulative trauma disorders.
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DUTRA, Cíntia Machado. Condutas adotadas por profissionais do atendimento préhospitalar vítimas de acidentes ocupacionais com material biológico em uma
cidade do triângulo mineiro. 2013. p.96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Canini, Sílvia Rita Marin da Silva
Resumo: Os acidentes com material biológico podem transmitir diferentes patógenos
veiculados pelo sangue e consequentemente ocasionar sérios agravos à saúde dos
profissionais. Objetivo: identificar as condutas dos profissionais vítimas de acidente
ocupacional com material biológico de três unidades de atendimento pré-hospitalar de
um município do triângulo mineiro. Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de corte
transversal aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Dos 279 profissionais de saúde elegíveis,
228 aceitaram o convite para participar do estudo e foram entrevistados
individualmente, no período de fevereiro a junho de 2013. Resultados: dos 228 sujeitos
entrevistados, 65 referiram ter sofrido 87 acidentes com material biológico nos últimos
doze meses. Os principais motivos referidos para não notificação foram excesso de
burocracia para preenchimento dos formulários e falta de orientação por parte da chefia.
E para não procurar o atendimento especializado foi a dificuldade para deslocamento
até o local de atendimento e falta de orientação por parte da chefia. Conclusão:
indivíduos que sofreram acidentes considerados graves, ou seja, percutâneos e ou
envolvendo sangue não realizaram nenhuma conduta pós - exposição, deixando de
receber tanto o respaldo legal quanto medidas profiláticas específicas para esse tipo de
acidente. A identificação dos motivos alegados para não seguir a conduta recomendada
pode contribuir para elaboração e implementação de programas de prevenção
direcionados a esses trabalhadores.
Palavras-chave: Exposição a agentes biológicos. Notificação de acidentes de trabalho.
Serviços médicos de emergência.
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Abstract: Accidents with biological material can transmit different pathogens carried by
the blood and consequently can lead to serious harmful aspects in the health of the
professionals. Objective: identify the conducts of the professional who are victims of
occupational accidents with biological material in three units of prehospital care in a
municipality of the Triângulo Mineiro. Materials and Methods: This is a transversal cut
study approved by the Research Ethics Committee of the School of Nursing of Ribeirão
Preto, University of São Paulo. Of the 279 eligible health professionals, 228 accepted
the invitation to take part in the study and were interviewed individually during the period
February to June 2013. Results: of the 228 subjects interviewed, 65 reported having
suffered 87 accidents with biological material in the last twelve months. The main
reasons reported for not notifying the accident were excess bureaucracy for the filling
out of the forms and lack of information given by the heads of department. The reasons
reported for not going in search of specialized attendance, were bureaucracy, difficulty in
tgetting to the place of attendance and lack of information from the heads of department.
Conclusion: Individuals that underwent accidents which were considered serius, or in
other words, percutaneous or involving blood did not carry out any post - exposure
conduct, and consequently did not receive the legal support or the specific prophylactic
measures for this type of accident. Identification of the reasons alleged for not following
the recommended conduct may contribute to the development and implementation of
prevention programmes directed to these workers.
Key words: Exposure to biological agents. Occupation accident registry. Emergency
medical services.
Acesso remoto ao texto integral:
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CASTRIGHINI, Carolina de Castro. Prevalência da coinfecção HIV/tuberculose em
indivíduos residentes no município de Ribeirão Preto-SP. 2014. p.78. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento.
Orientador: Gir, Elucir
Resumo: A infecção pelo HIV associada com o adoecimento por tuberculose influencia
na dinâmica de ambas patologias.Objetivo: avaliar a prevalência e fatores associados
da coinfecção HIV/tuberculose no período de 2003 a 2011, notificados no município de
Ribeirão Preto - SP. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, transversal,
retrospectivo, tendo como sujeitos todos os indivíduos com a coinfecção, residentes no
município de Ribeirão Preto que foram diagnosticados e tiveram seu caso notificado e
cadastrado no programa TBweb. Para a criação do banco de dados, foi usada a técnica
de "linkage" entre os bancos de dados TBweb, SINAN, SISCEL e SICLOM. Os dados
foram analisados por meio do Programa Statistical Package for the Social Sciences
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(SPSS) versão 17.0 for Windows. Resultados: Participaram do estudo 338 sujeitos que
apresentavam a coinfecção HIV/tuberculose, mostrando umaprevalência de 26,5%. A
maioria era do sexo masculino, com faixa etária predominante entre 35 e 44 anos. A
forma clínica mais encontrada foi a pulmonar. Com relação à contagem de linfócitos
TCD4+ a maioria apresentou taxas menores que 200 células/mm de sangue, faziam
uso de terapia antirretroviral e carga viral entre 1.001 e 100.000 cópias. Conclusão: A
prevalência de indivíduos coinfectados foi de 26,5% taxa superior a nacional, sendo a
maioria do sexo masculino, com faixa etária predominante em idade produtiva, com
baixa contagem de linfócitos TCD4+.
Palavras-chave: HIV/AIDS. Prevalência. Tuberculose.

Abstract: HIV infection associated with for tuberculosis affects the dynamic of both
pathologies.Objective: To assess the prevalence and factors associated with HIV /
tuberculosis co-infection in individuals with tuberculosis between 2003-2011, reported in
the city of Ribeirão Preto - SP. Methodology: This is a descriptive, cross-sectional,
retrospective study, the subjects were all individuals with co-infection residents of the
municipality of Ribeirão Preto who had been diagnosed, notified and registered in the
TBweb program. The database was created using the technique of “linkage “between
TBweb, SINAN SISCEL and SICLOM database. The data were analyzed using the
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17.0 for windows. Results:
The study included 338 subjects with HIV / tuberculosis co-infection participated in this
study , showing a prevalence of 26.5%. Most subjects were male, and aged between 35
and 44 years. Pulmonary tuberculosis was the most common clinical form of the
disease.Most participants had a CD4+T- lymphocyte count lower than 200 cells / mm of
blood, follwed antiretroviral therapy and had a viral load between 1,001 and 100,000
copies. Conclusion: The prevalence of co-infected individuals was 26.5 % which is
above the national rate.Most individuals were male and in a productive age, and had a
low CD4 + T- lymphocyte count.
Key words: HIV/AIDS. Prevalence. Tuberculosis.
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MARTINEZ, Juliana. Expressão das moléculas HLA-E em tecidos placentários de
mulheres infectadas ou não pelo HIV-1. 2013. p.93. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Fernandes, Ana Paula Morais
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Resumo: Na gestação, a expressão das moléculas HLA-E ocorre principalmente nos
trofoblastos extravilosos da placenta e estão associados com a inibição do sistema
imune resultando na imunotolerância ao feto. Esta inibição da resposta imunológica
pode ser benéfica em condições fisiológicas como a gestação, mas prejudicial na
vigência de tumores e infecções. Nessa condição, tem sido descrito que o HIV infecta
células trofoblásticas e utiliza a molécula HLA-E como mecanismo de escape,
aumentando sua expressão para inibir a atuação de células citotóxicas. Entretanto,
apesar da continua exposição viral, o fato de a maioria dos recém-nascidos não serem
verticalmente infectados sugere a existência de barreiras naturalmente protetoras que
previnem a transmissão materno-infantil (TMI) do HIV. Frente à escassez de estudos
avaliando as moléculas HLA-E na interação imunológica materno-fetal, mais
especificamente na infecção do HIV-1, e à importância que este tema tem perante a
prevenção da TMI, este projeto teve o objetivo de avaliar a expressão de HLA-E em
tecidos placentários de mulheres infectadas ou não pelo HIV-1. Trata-se de um estudo
transversal, ao qual foram submetidos ao processamento imunohistoquímico tecido
placentário parafinado de 106 mulheres infectadas pelo HIV-1 e de 100 mulheres não
infectadas. A expressão da molécula HLA-E foi analisada por um patologista e
classificada qualitativamente como leve, moderada ou intensa e quantitativamente
como negativa (<5% de marcação), 1+ (6-25%), 2+ (26-50%), 3+ (51-75%) e 4+
(>75%). Os resultados sociodemográficos apontam que as gestantes infectadas pelo
HIV-1 eram mulheres não vivendo em união conjugal (p<0,0001) e com baixa
escolaridade (p=0,0004). Na análise imunohistoquímica, ficou evidente que a expressão
do HLA-E ocorreu principalmente na região do trofoblasto extraviloso e em células
endoteliais, mas não nas vilosidades da placenta. Os testes de estatísticos utilizados
foram Qui-quadrado e exato de Fisher. Os resultados mostraram que em mulheres
portadoras da infecção pelo HIV-1, a expressão das moléculas HLA-E estava
significantemente menor entre as que apresentavam carga viral indetectável (p=0,03), e
não houve associação entre a expressão das moléculas HLA-E com outras condições
como presença ou não da infecção pelo HIV, ocorrência de aborto em gestações
anteriores, número de células CD4+ e terapia antirretroviral utilizada. Estes resultados
sugerem que o HIV-1 induz a expressão de HLA-E em células placentárias, podendo
ser utilizado como mecanismo de escape do sistema imunológico. Entretanto outros
trabalhos com polimorfismos genéticos e microRNAs são necessários para ampliar o
conhecimento sobre a molécula, sua atuação na infecção pelo HIV- 1 e seu papel na
TMI.
Palavras-chave: Expressão. HLA-E. Placenta.

Abstract: During pregnancy, the expression of HLA -E molecules occurs mainly in
extravillous trophoblasts of the placenta and are associated with the inhibition of the
immune system resulting in immune tolerance to the fetus. This inhibition of the immune
response may be beneficial in physiological conditions such as pregnancy, but harmful
in the presence of tumors and infections. In this condition, it has been reported that HIV
infects trophoblast cells and uses the HLA -E as an escape mechanism, increasing its
expression to inhibit the activity of cytotoxic cells. However, despite the continued viral
exposure, the fact that most newborns are not vertically infected suggests the existence
of naturally protective barriers that prevent mother to child transmission (MTCT) of HIV.
Due to the lack of studies evaluating HLA-E in the maternal-fetal immunological
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interaction, specifically in HIV-1 infection, and the importance that this topic has towards
the prevention of MTCT, this project aimed to evaluate the expression of HLA-E in
placental tissues of infected women or not by HIV-1. It is a cross sectional study, which
were submitted to immunohistochemical processing the paraffin- embedded placental
tissue of 106 women infected with HIV-1 and 100 uninfected women. The expression of
HLA-E was analyzed by a pathologist and classified qualitatively as mild, moderate or
severe and quantitatively as negative (<5% markup), 1+ (6-25 %), 2+ (26-50%), 3+ (5175%) and 4+ (>75%). The sociodemographic results indicate that pregnant women
infected with HIV-1 were not women living in marital union (p<0,0001) and have lower
education (p=0,0004). In immunohistochemical analysis, it became evident that the
expression of HLA-E occurred mainly in the extravillous trophoblast and endothelial
cells, but not in the villi of the placenta. The statistical tests used were chi-square and
Fisher exact tests. The results showed that in women with the HIV-1 infection, the
expression of HLA-E was significantly lower among those who had undetectable viral
load (p=0,03), and there was no association between the expression of HLA- E with
other conditions such as the presence or absence of HIV infection, miscarriage in
previous pregnancies, number of CD4+ cells and antiretroviral therapy used. These
results suggest that HIV-1 induces the expression of HLA-E placental cells, using it as a
mechanism to escape the immune system. However other studies with genetic
polymorphisms and microRNAs are needed to increase knowledge about the molecule,
its role in HIV-1 infeccion and its role in MTCT.
Key words: Expression. HLA-E. Placenta.
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JORGE, Beatriz Maria. Ultrassom portátil de bexiga: evidências científicas e
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Orientador: Mazzo, Alessandra
Resumo: A assistência de enfermagem na retenção urinária (RU) incorre na
importância da avaliação clínica do enfermeiro. O ultrassom portátil de bexiga (US) é
um método não invasivo que permite diagnosticar o problema, avaliar o volume de urina
na bexiga, e decidir ou não, pela realização do cateterismo urinário. Este estudo teve
como objetivo avaliar o impacto do uso do ultrassom portátil de bexiga na autoconfiança
do enfermeiro durante a avaliação do paciente em retenção urinária. Estudo realizado
em duas etapas. Etapa 1- Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de
dados CINAHL, MEDLINE e Web of Science através dos descritores enfermagem,
retenção urinária e ultrassom. Foram inclusas as publicações realizadas no período de
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2001a 2011, nos idiomas inglês, português e espanhol que responderam a pergunta da
pesquisa. Etapa 2- Estudo descritivo, mediante autorização ética (Parecer P12912/2012), desenvolvido junto aos enfermeiros de um Centro de Reabilitação de
Portugal, com auxílio de Escala de Autoconfiança na Assistência de Enfermagem à
Retenção Urinária (EAAERU). Trata-se de uma escala já validada, tipo Likert de 32
itens, agrupados em cinco fatores: medidas prévias a realização do cateterismo voltado
ao preparo do paciente e profissional; comunicação, consentimento e preparo do
material para realização do cateterismo urinário; medidas realizadas durante a
realização do cateterismo urinário e/ou em situações iatrogênicas; medidas realizadas
após a realização e retirada do cateterismo; avaliação objetiva da RU. Conclui-se que o
US é um método eficiente e confiavél, que supera a investigação de sinais e sintomas
clínicos. Permite o diagnóstico precoce, é um procedimento não evasivo, indolor, que
utiliza a tecnologia de forma segura e avalia com precisão a necessidade ou não do
cateterismo urinário, evitando a distensão excessiva da bexiga urinária e as
complicações oriundas desse fato. Conforme os resultados da amostra é possível
observar que mesmo com os predicados que o US possui, na assistência de
enfermagem a retenção urinária, a avaliação do paciente em RU é o procedimento mais
complexo e exerce influência negativa na autoconfiança do enfermeiro.
Palavras-chave: Enfermagem. Retenção urinária. Ultrassom.

Abstract: Nursing care in urinary retention (RU) incurs the importance of clinical
evaluation of the nurse. The portable bladder ultrasound (US) is a noninvasive method
that allows you to diagnose the problem, assess the volume of urine in the bladder and
decide whether or not for performing urinary catheterization. This study aimed to
evaluate the impact of the use of portable ultrasound bladder for the nurse‟s confidence
during patient evaluation in urinary retention. This study was conducted in two stages:
Step 1- Integrative literature review conducted in CINAHL, MEDLINE and Web of
Science databases using descriptors of nursing, ultrasound and urinary retention.
Publications in the period 2001-2011in English, Portuguese and Spanish which
answered the survey questions. Step 2 - Descriptive study by ethical commitment
(Opinion P129-12/2012), developed together with nurses in a rehabilitation center of
Portugal with the aid of Self-Confidence Scale in Nursing Assistance Urinary Retention
(EAAERU).This is a validated scale, Likert 32 items, grouped into five factors: previous
steps of the catheterization realization focused on patient and professional‟s preparation;
communication, consent and preparation of the material for performing urinary
catheterization; steps performed during urinary catheterization performing and/or
iatrogenic situations; steps taken after the completion of the catheterization and
withdrawal; objective evaluation of UR.It is concluded that the US is an efficient and
reliable method, which overcomes the investigation of clinical signs and symptoms.
Allows early diagnosis, is a painless, non-invasive procedure that uses technology in a
safe way and assess accurately the need or not urinary catheterization, avoiding
excessive distension of the urinary bladder and the complications arising from that fact.
As the sample results can be observed that, even with the predicates that the US has, in
nursing care for urinary retention, patient assessment in the UR is the most complex
procedure and exerts negative influence on the confidence of nurses.
Key words: Nursing. Urinary retention. Ultrasonics.
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Nº de Classificação: 18685
BENEDETTI, Natália Minto Godinho. Capacidade para autocuidado de idosos em
atendimento ambulatorial. 2013. p.164. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do idoso
Orientador: Marques, Sueli
Resumo: Com o processo de transição demográfica vem ocorrendo o crescimento da
população idosa e, consequentemente, mudanças no perfil epidemiológico,
caracterizado pela alta prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, que
podem comprometer o desempenho para as atividades cotidianas, especialmente, a
capacidade para o autocuidado, gerando prejuízos para a autonomia e dependência,
fatores que refletem negativamente em todos os âmbitos da vida do idoso. Assim, os
objetivos deste estudo foram: caracterizar os idosos em atendimento ambulatorial,
segundo variáveis sociodemográficas, arranjo e suporte familiar; identificar a
capacidade cognitiva; identificar a capacidade para o autocuidado e verificar a
associação entre a capacidade para o autocuidado e as variáveis sociodemograficas e
cognição. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, transversal e exploratório.
Realizado com idosos atendidos em dois Ambulatórios de Geriatria, de um Hospital
Geral Terciário, do interior paulista. Para a coleta de dados utilizou-se o mini exame do
estado mental, a classificação de idosos quanto a capacidade para o autocuidado e
uma ficha de dados complementares. Participaram do estudo 117 idosos; média de
idade 79,8 anos; 75,2% eram mulheres; 54,7% sabiam ler/escrever informalmente ou
possuía o primário incompleto; 77,8% eram aposentados e 63,2% procedentes da
cidade de Ribeirão Preto. Quanto ao arranjo familiar e potencial de rede de suporte
13,7% viviam com cônjuge/filhos(as) e 12,8% viviam sozinhos, 10,3% com o cônjuge e
8,5% com filhos(as)/netos(as) genro/nora; 26,5% relacionavam-se com os filhos de
uma a duas vezes por semana e 25,6% quase todos os dias. Em caso de doença
93,1% referiram possuir alguém que cuide, sendo que 71,8% indicaram as filhas; o
número médio de doenças foi de 4,4; as mais prevalentes foram, hipertensão arterial
(74,3%), dislipidemias (37,6%), osteoporose (35,9%), demências (34,2%) e diabetes
mellitus (27,3%). Quanto a avaliação cognitiva, 79,5% possuíam déficit cognitivo. No
que se refere ao autocuidado, 71,1% dos idosos do ambulatório I apresentaram
dificuldades tanto para o desempenho das atividades básicas da vida diária (ABVDs)
quanto para as atividades instrumentais da vida diária (AIVDs), no entanto, verificou-se
maior necessidade de ajuda para a realização das AIVDs para os idosos de ambos os
ambulatórios estudados. As ABVDs que os idosos mais requeriam ajuda foram: banho
(45,3%), cuidados com pele/cabelos/unhas/dentes/face (47,0%) e vestuário (47,0%); as
atividades mais compensadas com estratégias para minimizar as dificuldades foram,
continência (32,5%) e locomoção (37,6%). Para as AIVDs, 55,5% necessitavam de
ajuda para tomar medicamentos e 50,4% nas tarefas domésticas; somente 9,4%
compensam a atividade de tomar medicação, ou seja, os participantes adotaram mais
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práticas de compensação para as ABVDs do que para as AIVDs. Conhecer a
capacidade de autocuidado dos idosos possibilita aos profissionais de saúde, em
especial ao terapeuta ocupacional, o planejamento de intervenções voltadas tanto
para os idosos quanto para os cuidadores, com a finalidade de prevenir, melhorar ou
recuperar práticas de autocuidado prejudicadas, otimizando a qualidade de vida de
ambos.
Palavras-chave: Autocuidado. Doenças crônicas. Idoso.

Abstract: The demographic transition process has entailed the growth of the elderly
population and, consequently, changes in the epidemiological profile, characterized by
the high prevalence of non-transmissible chronic conditions that can compromise the
performance of daily activities, especially the self-care ability, impairing the autonomy
and dependence, which are factors that negatively influence all spheres of these
people‟s lives. Hence, the objectives in this study were: to characterize the elderly
people in outpatient care according to sociodemographic variables, family arrangement
and support; to identify the cognitive ability; to identify the self-care ability and verify
the association between the self-care ability and the sociodemographic and cognitive
variables. A quantitative, descriptive, cross-sectional and exploratory study was
undertaken. The participants were elderly patients attended at two Geriatric outpatient
clinics of a Tertiary General Hospital in the interior of the State of São Paulo, Brazil. To
collect the data, the Mini-Mental State Examination, the Self-Care Ability Classification of
Elderly and a complementary data form were used. In total, 117 elderly participated, with
a mean age of 79.8 years, 75.2% women; 54.7% were able to read/write informally or
had not finished their primary education; 77.8% were retired and 63.2% came from the
city of Ribeirão Preto. As to the family arrangement and potential support network,
13.7% lived with their partner/children and 12.8% alone, 10.3% with their partner and
8.5% with children/son-in-law/daughter -in-law; 26.5% interacted with their children once
or twice per week and 25.6% almost every day. In case of illness, 93.1% indicated
having a caregiver, 71.8% indicating their daughter; the mean number of illnesses was
4.4; the most prevalent conditions were arterial hypertension (74.3%), dyslipidemias
(37.6%), osteoporosis (35.9%), dementias (34.2%) and diabetes mellitus (27.3%). In the
cognitive assessment, 79.5% had a cognitive deficit. As regards self-care, 71.1% of the
elderly at outpatient clinic I experienced difficulties to perform the basic activities of daily
living (BADLs) as well as the instrumental activities of daily living (IADLs), although it
was verified that the elderly at both outpatient clinics under study needed more help to
perform the IADLs. The BADLs the elderly most needed help with were bathing (45.3%),
care for skin/hair/ nails/teeth/face (47.0%) and dressing (47.0%); the activities that were
most compensated for through strategies to minimize the difficulties were continence
(32.5%) and locomotion (37.6%). For the IADLs, 55.5% needed help with medication
intake and 50.4% with housework; only 9.4% compensated for the medication intake,
that is, the participants adopted more compensation practices for the BADLs than for the
IADLs. Knowing the elderly patients‟ self-care ability allows health professionals,
especially occupational therapists, to plan interventions focused on the elderly as well as
their caregivers, with a view to preventing, improving or recovering impaired self-care
practices, thus optimizing both groups‟ quality of life.
Key words: Chronic disease. Self-care. Aged.
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Nº de Classificação: 18733
FRANÇOLIN, Lucilena. Gerenciamento da segurança do paciente nos serviços de
enfermagem hospitalar. 2013. p.105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Gabriel, Carmen Silvia
Resumo: Comumente, o cuidado ao paciente é prestado de forma bem sucedida, no
entanto, por mais preparada e capacitada que uma equipe de trabalho esteja, erros
poderão acontecer. O gerenciamento de riscos cria alternativas para diminuir ou
eliminar as falhas, que podem ocorrer durante a prática dos profissionais, e os
enfermeiros desempenham papel de destaque nesse gerenciamento, pois exercem
variadas funções dentro das instituições de saúde sendo os responsáveis pelo cuidado
durante as 24 horas. O objetivo deste estudo foi analisar o gerenciamento da segurança
do paciente junto aos Serviços de Enfermagem de hospitais do interior do Estado de
São Paulo, por meio de pesquisa com os enfermeiros responsáveis técnicos e
enfermeiros coordenadores das áreas assistenciais e apoio. Trata-se de estudo
descritivo, não experimental, com delineamento transversal. Para coleta dos dados,
foram elaborados dois instrumentos com questões de múltipla escolha, utilizando-se
como base o questionário da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Os
dados foram organizados e analisados por meio de estatística descritiva, utilizando-se o
software SPSS. O estudo foi realizado em 7 hospitais, com 56 sujeitos sendo, 7
responsáveis técnicos e 49 coordenadores. O tempo de formação profissional, para
100% dos responsáveis técnicos ficou acima de 9 anos e dos coordenadores variou de
2 a mais de 14 anos. Dentre os pesquisados, 85,7% dos responsáveis técnicos e 79,6%
dos coordenadores referiram possuir cursos de pós- graduação. O estudo revelou que
100% dos hospitais pesquisados possuem sistema de notificação de eventos adversos,
71,4% possuem comissão de gerenciamento de riscos implantada. Dentre os
coordenadores, 87,7% relataram que notificam quando o erro atinge o paciente, 81,7%
notificam quando o erro tem potencial para prejudicar o paciente e 49% notificam
quando se trata de um quase erro. Destaca-se que 12,3% coordenadores referiram
relatar às vezes, raramente ou não relatam, mesmo que o erro atinja o paciente. Dentre
os eventos adversos mais comumente notificados destacam-se os erros com
medicações, perdas de cateteres, quedas, flebites e úlceras por pressão. Nos últimos
12 meses, 38,7% dos coordenadores referiram que realizaram entre 1 a 5 notificações.
Outro ponto destacado por 89,8% dos coordenadores é o medo que os funcionários
sentem que os erros sejam inscritos em suas fichas funcionais. Quanto às condutas
com os eventos adversos notificados, 100% dos responsáveis técnicos referiram
discutir os casos e capacitar as equipes. Em relação ao apoio da administração para
implantação de medidas de segurança no hospital, a concordância entre os
responsáveis técnicos foi de 100% e 93,9% dentre os coordenadores, mesmo assim,
85,7% dos responsáveis técnicos classificaram a segurança da assistência prestada
aos pacientes no hospital como aceitável, diferentemente de 73,5% coordenadores que
consideraram excelente ou muito boa. Os resultados evidenciaram a necessidade de
desenvolver em todas as instituições uma cultura institucional não punitiva diante da
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ocorrência de eventos adversos, definição de políticas claras focadas na segurança do
paciente, fortalecimento das comissões de gerenciamento de riscos, incentivo às
notificações dos eventos adversos e análise das causas-raiz para que mudanças e
barreiras consistentes nos processos possam garantir resultados assistenciais com
melhor qualidade.
Palavras-chave: Enfermagem. Gerenciamento de risco. Segurança do paciente.

Abstract: Patient care delivery tends to be successful but, no matter how prepared and
trained a team is, errors can happen. Risk management creates alternatives to reduce
or eliminate mistakes, which can take place in professional practice, and nurses play a
paramount role in this management, as they have different functions in health institutions
and are responsible for 24-hour care. The aim in this study was to analyze patient safety
management in hospital nursing services in the interior of São Paulo State, Brazil,
through a study that involved the nurses who acted as technical managers and as care
and support coordinators. A descriptive and non-experimental study with a crosssectional design was carried out. To collect the data, two instruments with multiplechoice questions were elaborated, based on the questionnaire of the Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ). Data were organized and analyzed with the
help of descriptive statistics, using SPSS software. The study was undertaken at seven
hospitals, involving 56 subjects: 7 technical managers and 49 coordinators. As regards
the time since graduation, 100% of the technical managers had graduated more than
nine years earlier, while that of the coordinators ranged between two and more than 14
years. Among the subjects, 85.7% of the technical managers and 79.6% of the
coordinators indicated a graduate degree. The study revealed that 100% of the research
hospitals have an adverse event notification system and 71.4% an active risk
management commission. Among the coordinators, 87.7% indicated notification when
the error reaches the patient, 81.7% when the error can harm the patient and 49% in
case of a quasi-error. It is highlighted that 12.3% of the coordinators indicated that they
sometimes, hardly or never notify, even when the error affects the patient. The most
commonly notified adverse events include medication errors, catheter losses, falls,
phlebitis and pressure ulcers. In the previous 12 months, 38.7% of the coordinators
indicated between one and five notifications. Another point 89.8% of the coordinators
highlighted is the employees' fear that the errors will be registered in their employee
files. Concerning conducts towards adverse event notifications, 100% of the technical
managers indicate they discuss the cases and train the teams. With regard to
management support to put in practice safety measures at the hospital, agreement
levels amounted to 100% among the technical managers and 93.3% among the
coordinators. Nevertheless, 85.7% of the technical managers classified the safety of
patient care in the hospital as acceptable, while 73.5% of the coordinators found it
excellent or very good. The results evidenced the need, at all institutions, to develop a
non-punitive institutional culture towards the occurrence of adverse events, to define
clear patient safety policy, strengthen risk management commissions, encourage
adverse event notifications and analyze the root causes, so that consistent changes and
barriers in processes can guarantee better-quality care results.
Key words: Nursing. Risk management. Patient safety.
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Nº de Classificação: 18734
ZANETTI, Gabriel Guidorizzi. O uso do suporte telefônico como estratégia para
incremento do nível de atividade física de pacientes com diabetes mellitus. 2013.
p.113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo do cuidar do adulto com doenças crônico-degenerativas
Orientador: Teixeira, Carla Regina de Souza
Resumo: Trata-se de um estudo de intervenção, com o objetivo de verificar os efeitos
do uso do suporte telefônico como estratégia para incrementar a prática de atividade
física de pessoas com diabetes mellitus. O estudo foi realizado em um Núcleo de Saúde
da Família, de uma cidade do interior do estado de São Paulo, em 2012. A amostra foi
constituída por 26 pacientes que foram alocados em dois grupos, G1 e G2. O G1
participou de um grupo de educação em diabetes com encontros semanais, durante
dois meses, e recebeu acompanhamento por suporte telefônico por quatro meses. O
G2 participou apenas do acompanhamento por suporte telefônico. Para a coleta de
dados foi utilizado um questionário contendo variáveis sociodemográficas e clínicas, um
formulário para o registro do controle metabólico e o Questionário Internacional de
Atividade Física - IPAQ. Os dados foram coletados no início e no final da intervenção.
Para análise, utilizou-se estatística descritiva, teste t-Student, o modelo de efeitos
mistos e o teste de McNemar. Os resultados mostraram que os pacientes tinham idade
entre 45 e 92 anos, 77,0% eram mulheres, 42,0% viúvo, 46,0% aposentado, 4,34 anos
de estudo e renda familiar mensal de R$ 2188,91. A média do tempo de diagnóstico e
tratamento do diabetes foi igual para ambos os grupos sendo de 11,62 anos para o G1
e 7,19 anos para o G2. Quanto ao nível de atividade física, verificou-se que após a
intervenção nenhum paciente foi classificado como sedentário, sendo que no início
11,5% estavam nesse nível. Para o G1, 61,5% dos pacientes foram classificados como
ativos após a intervenção, superando em 15,0% os resultados antes da intervenção.
Para o G2, observou-se que 84,6% dos pacientes foram classificados como ativos após
a intervenção, sobrepondo em 31,0% os resultados antes da intervenção. Em relação à
frequência e o tempo de atividade física, os pacientes do G1 adotaram um dia a mais
de caminhada na semana após a intervenção totalizando quatro dias. Houve aumento
na duração da atividade física moderada durante a semana, apresentando incremento
de 82 minutos na comparação antes e após intervenção. Para o G2 verificou-se
incremento de dois dias a mais de caminhada durante a semana, totalizando seis dias.
No que se refere às variáveis clínicas relacionadas ao controle metabólico, o G1
apresentou redução dos valores de pressão arterial sistólica, glicemia de jejum,
lipoproteína de baixa densidade, colesterol total e hemoglobina glicada e incremento
nos valores de lipoproteína de alta densidade e índice de massa corpórea. Para a
variável circunferência abdominal, pressão arterial diastólica e triglicerídeo, obtiveramse reduções estatisticamente significantes (p<=0,01). No G2 observou-se redução nos
valores de circunferência abdominal, pressão arterial diastólica, glicemia de jejum,
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lipoproteína de baixa densidade e triglicerídeos e incremento nos valores de índice de
massa corpórea, pressão arterial sistólica, lipoproteína de alta densidade, colesterol
total e hemoglobina glicada. O uso do suporte telefônico como estratégia de intervenção
mostrou-se uma ferramenta importante para estimular o aumento do nível de atividade
física de pessoas com diabetes mellitus.
Palavras-chave: Atividade física. Diabetes mellitus. Telefone.

Abstract: This intervention study aimed to verify the effects of the use of telephone
support as a strategy to increase physical activity in people with diabetes mellitus. The
study was conducted in a Family Health Unit of a city in the state of São Paulo, in 2012.
The sample consisted of 26 patients who were divided into two groups, G1 and G2. The
G1 attended a diabetes education group with weekly meetings for two months, and
received follow-up telephone support for four months. The G2 only received follow-up
telephone support. For data collection, a questionnaire containing sociodemographic
and clinical variables, a form for the registration of metabolic control and the
International Physical Activity Questionnaire - IPAQ were used. Data were collected at
the beginning and end of the intervention. For analysis, descriptive statistics, t-Student
test, mixed-effects model and McNemar test were used. The results showed that of the
patients aged between 45 and 92 years, 77.0% were women, 42.0% widowed, 46.0%
retired, with 4.34 years of study, and R$2,188.91 of monthly family income. The average
for length of time between diagnosis and treatment of diabetes was similar for both
groups, 11.62 years for G1 and 7.19 years for G2. Regarding the level of physical
activity, it was found that no patient was classified as sedentary after the intervention,
and 11.5% were sedentary in the beginning of the study. For G1, 61.5% of patients were
classified as active after the intervention, exceeding in 15.0% the results before the
intervention. For G2, it was observed that 84.6% of patients were classified as active
after the intervention, overlapping in 31.0% the results before the intervention.
Regarding the frequency and duration of physical activity, patients in G1 adopted one
more day of walking in the week after the intervention, totaling four days. There was an
increase in the duration of moderate physical activity during the week, showing an
increase of 82 minutes as compared with before and after intervention. For G2 there
was an increase of more two days of walking during the week, totaling six days. With
regard to clinical variables related to metabolic control, the G1 showed lower values of
systolic blood pressure, fasting glucose, low density lipoprotein, total cholesterol and
glycated hemoglobin and higher values of high density lipoprotein and body mass
index.For the variables waist circumference, diastolic blood pressure and triglycerides
were obtained statistically significant reductions (p<=0.01). In the G2 there were lower
values of waist circumference, diastolic blood pressure, fasting glucose, low-density
lipoprotein and triglycerides and higher values of body mass index, systolic blood
pressure, high density lipoprotein, total cholesterol and glycated hemoglobin. The use of
telephone support as an intervention strategy proved to be an important tool to
encourage increased levels of physical activity for people with diabetes mellitus.
Key words: Physical activity. Diabetes mellitus. Telephone.
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Nº de Classificação: 18705
SANTOS, Wlaldemir Roberto dos. Impacto do treinamento de força na síndrome da
lipodistrofia em pessoas vivendo com o HIV. 2013. p.66. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Fernandes, Ana Paula Morais
Resumo: A terapia antirretroviral (TARV) modificou a AIDS de uma doença letal para
crônica. Contudo, efeitos adversos surgiram, entre eles, a síndrome da lipodistrofia, má
distribuição da gordura corporal e alterações metabólicas. Potencializando o estigma da
doença e pode levar ao abandono do uso da TARV, devido à "desarmonia" corporal
causada pela infecção. Não existe tratamento para a síndrome da lipodistrofia. Porém, a
literatura descreve que o treinamento de força (TF) ajuda no controle das alterações.
Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto do treinamento de
força na síndrome da lipodistrofia em pessoas vivendo com HIV. Foram selecionados
40 pacientes, atendidos na Unidade Especial de Terapia de Doenças Infectocontagiosas (UETDI) do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP). Desses, 20 formaram o grupo
treinado (praticaram o TF) e 20 o grupo caso (não praticaram o TF). Todos os pacientes
selecionados para participar do estudo foram submetidos a 36 sessões de TF. Antes e
após o período de treinamento, os pacientes foram submetidos à analise da
composição corporal (absorciometria radiológica de dupla energia - DXA e perimetria),
dosagens bioquímicas (níveis séricos de glicose, triglicerídeos, colesterol total e
frações) e testes imunológicos (carga viral do HIV e contagem de linfócitos TCD4+). Os
dados foram submetidos à análise estatística descritiva expressada por valores de
média e desvio padrão, com significância previamente estabelecida (p<0,05). Os
resultados mostraram que, no grupo treinado houve um aumento significante da
contagem de linfócitos TCD4+ (p=0,009) com redução da carga viral (p=0,010). Sobre
as alterações metabólicas, no grupo treinado observou-se diminuição dos níveis séricos
de glicose, triglicerídeos, colesterol total, fração LDL, e aumento da fração HDL,
resultados positivos comparados aos valores do grupo caso. Na composição corporal, o
DXA evidenciou redução significantemente da massa gorda nos membros superiores
(MMSS, p=0,049). Fato que pode enfatizar lipoatrofia. Contudo, no tronco, a massa
gorda mostrou redução maior no grupo treinado, igualmente ocorrendo com a
circunferência abdominal e da cintura, o que pode evidenciar a redução da
lipohipertrofia. Por outro lado, a massa magra aumentou de maneira significante nos
MMSS (p=0,000), tronco (p=0,007) e total (p=0,007). Melhorando a composição
corporal e, consequentemente, a harmonia corporal. Evidenciando a melhora da
composição corporal, a circunferência nos braços (p=0,024) e nas coxas (p=0,012)
aumentou de maneira significante. A densidade mineral óssea (DMO) aumentou
significantemente no grupo treinado em todas as variáveis medidas: coluna lombar
(p=0,001), colo do fêmur direito (p=0,003) e antebraço esquerdo (p=0,001). Já o grupo
controle não obteve variações na coluna lombar e apresentou redução significante de
colo do fêmur direito (p=0,020) e antebraço esquerdo (p=0,015). Assim, o estudo
mostrou que o TF tem impacto na síndrome da lipodistrofia, favorecendo o sistema
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imunológico, controlando as alterações metabólicas, aumentando a DMO, ampliando a
harmonia corporal e, possivelmente, melhorando a qualidade de vida e aumentando a
sobrevida de pessoas que vivem com HIV.
Palavras-chave: Exercício físico. HIV/AIDS.

Abstract: Antiretroviral therapy (ART) has changed the AIDS from lethal to chronic
disease. However, adverse effects have emerged, like the lipodystrophy syndrome, poor
body fat distribution and metabolic changes. It encreases the stigma of this disease and
can lead to the abandonment of the use of ART, due the body "disharmony" caused by
the infection. There is no treatment for lipodystrophy syndrome. Although, the literature
indicates that the strength training (ST) helps to control the changes. Thus, the present
study aimed to evaluate the impact of strength training in the lipodystrophy syndrome in
people living with HIV. There were selected 40 patients from Special Care Unit of
Infectious Diseases (UETDI), Clinicas's Hospital, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto,
University of São Paulo (HCFMRP/USP). Among this, 20 has composed the trained
group (practiced ST) and 20 has been for the case group (did not practice ST). All
selected patients had practice 36 sessions of ST. Before and after the training period,
the patients were submitted to analysis of body composition (circumference and dualenergy X-ray absorptiometry - DXA), biochemical dosages (serum glucose, triglycerides,
total cholesterol and fractions) and immunological tests (viral load of HIV and CD4+ T
lymphocytes count). The data were analyzed by use of descriptive statistics expressed
by mean and standard deviation, with significance predetermined (p <0,05). The results
show significant increase of T CD4+ cell count in trained group (p = 0.009) and reduction
of viral load (p = 0.010). About metabolic changes, in the trained group was observed
reduction of serum glucose, triglycerides, total cholesterol, LDL fraction, and increased
HDL fraction, what is positive when compared with the case group. In body composition,
DXA has evidenced significantly reduced fat mass in the upper limbs (UL, p = 0.049). It
can emphasize the lipoatrophy. However, in the trunk, the fat mass showed a larger
decrease in the trained group, what was also seen for the abdominal circumference and
the waist, which can evidence the reduced lipohypertrophy. On the other hand, the lean
mass increased significantly in the upper limbs (p = 0.000), trunk (p = 0.007) and overall
(p = 0.007). This data indicates a better body composition and harmony of the body.
Furthermore, the circumference arms (p = 0.024) and thighs (p = 0.012) has been
significantly augmented. Bone mineral density (BMD) has increased significantly in the
trained group in all measured variables: lumbar spine (p = 0.001), right femoral neck (p =
0.003) and left forearm (p = 0.001). Already the control group did not obtain variations in
lumbar spine and had a significant reduction of the right femoral neck (p = 0.020) and
left forearm (p = 0.015). Thus, the study has demonstrated that the ST presents an
impact on the lipodystrophy syndrome, what is important for favoring the immune
system, controlling the metabolic changes, increasing BMD, expanding body harmony
and, possibly, improving the quality of life and increasing survival of people living with
HIV.
Key words: HIV/Lipodystrophy syndrome. Exercise.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26092013-195008/pt-br.php
109

Nº de Classificação: 18708
ANDRADE, Viviane. Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de
pacientes onco-hematológicos em quimioterapia antineoplásica. 2013. p.70.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: Estudo exploratório, com delineamento transversal com objetivo de relacionar
aspectos sócio- demográficos e clínicos aos domínios da QVRS dos pacientes oncohematológicos em quimioterapia antineoplásica e identificar os domínios de QVRS
afetados. Aprovado pelo CEP da EERP/USP com protocolo 1379/2011 e ciência do
HCFMRP/USP. Para a coleta de dados utilizou-se dois instrumentos: o de dados
clínicos e sócio-demográficos, submetido previamente a uma comissão de especialistas
para validação aparente e de conteúdo e o EORTC QLQ-C-30. Os dados foram
analisados de maneira quantitativa. Foi utilizado o Statistical Software Package Created
(stata versão 11); o Statistical Package Social Science (SPSS versão 15.0); o Teste de
consistência interna Alpha de Cronbach, o Teste exato de Fisher, o teste de KruskalWallis e o de Mann-Whitney. Como probabilidade de erro de primeira espécie o valor de
0,05 foi considerado estatisticamente significante. A amostra foi constituída por
61pacientes que atenderam aos critérios de inclusão. Destes 40 (65.57%) do sexo
masculino e 21 (34.43%) do feminino. 25 (40.98%) até 39 anos, 16 (26.23%) entre 40 e
59 anos e 20 (32.79%) maiores que 60 anos. Tipo de câncer hematológico 15 (24.59%)
leucemia, 19 (31.15%) linfoma de Hodgkin, 22 (36.07%) linfoma não Hodgkin e cinco
(8.20%) outros tipos de linfoma. As médias do QLQ-C30, o Estado Geral de Saúde/ QV
foi de 64.6, retratando que estes pacientes consideram média sua QVRS. A função
física 61.1, a social 54.4, a cognitiva 53.5, desempenho de papel 49.0 e emocional 47.3.
Nas escalas de sintomas, perda de apetite, fadiga, dor, insônia e constipação intestinal,
a média variou de 55.0 a 42.9; náuseas e vômitos, diarréia e dispneia a média variou de
35.3 a 9.8. O resultado do teste exato de Fisher indicou que náuseas e vômitos estão
associados ao tipo de câncer (P = 0.03). A variável função social esteve associada à
ocupação (P = 0.01) e à renda (P = 0.04). Portanto é necessária a ciência da equipe de
saúde sobre o impacto que o tratamento provoca na vida do paciente com câncer
hematológico em quimioterapia, considerando os domínios de QVRS afetados no
processo de reabilitação.
Palavras-chave: Enfermagem. Qualidade de vida relacionada à saúde. Quimioterapia.

Abstract: Exploratory, cross-sectional in order to relate the socio-demographic and
clinical domains of the HRQoL of onco-hematological cancer chemotherapy and to
identify areas of HRQoL affected. Approved by the IRB of the EERP / USP protocol with
1379/2011 and science CFMRP/ USP. For data collection we used two instruments: the
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clinical and socio-demographic, previously submitted to a committee of experts for face
and content validation and the EORTC QLQ-C-30. Data were analyzed quantitatively.
We used the Statistical Software Package Created (stata version 11); Statistical
Package Social Science (SPSS versão 15.0); Testing internal consistency Cronbach's
Alpha, the Fisher exact test, the Kruskal-Wallis and Mann- Whitney. As a probability of
error of the first kind value of 0.05 considered statistically significant. The sample
consisted of 61 patients who met the inclusion criteria. Of these 40 (65.57%) male and
21 (34.43%) females. 25 (40.98%) up to 39 years, 16 (26.23%) between 40 and 59
years and 20 (32.79%) over 60 years. Type of blood cancer 15 (24.59%) leukemia, 19
(31.15%) Hodgkin's lymphoma, 22 (36.07%) non-Hodgkin lymphoma and five (20.8%)
other types of lymphoma. Mean QLQ-C30, the General Health Status / QoL was 64.6,
illustrating that these patients consider their HRQoL average. The Physical Function
61.1, the Social 54.4 to 53.5 Cognitive, Performance and Emotional role 49.0 47.3. In
the symptom scales, loss of appetite, fatigue, pain, insomnia and constipation, the
average ranged from 55.0 to 42.9, nausea and vomiting, diarrhea and dyspnoea
average ranged from 35.3 to 9.8. The result of Fisher's exact test indicated that nausea
and vomiting are associated with cancer (P = 0.03). The variable social function was
associated with occupation (P = 0.01), and income (P = 0:04). So science is required of
the healthcare team about the impact that the treatment causes the lives of patients with
hematological cancer chemotherapy, considering the domains of HRQoL affected in the
rehabilitation process.
Key words: Nursing. Chemotherapy. Quality of life related to health.
Nº de Classificação: 18729
ROMANZINI, Adilson Edson. Recuperação cirúrgica retardada: análise do conceito.
2013. p. 251. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Galvão, Cristina Maria
Resumo: A segurança do cuidado cirúrgico tem emergido como problema global de
saúde pública. O processo de recuperação cirúrgica é dinâmico e prolongado, pode ser
influenciado por diferentes fatores, os quais afetam a recuperação do paciente em
direção negativa ou positiva. Os eventos adversos no pós-operatório acometem cerca
de 78 a 86% dos pacientes, sendo as alterações com a ferida cirúrgica uma das
principais complicações. O objetivo geral do estudo foi realizar a análise do conceito
recuperação cirúrgica retardada. Para tal, elegeu-se o modelo de análise de conceito de
Rodgers para fundamentar a condução do estudo e a revisão integrativa para alcançar
a segunda atividade do modelo adotado. Na condução da revisão integrativa, a busca
dos estudos primários ocorreu nas bases de dados PubMed, CINAHL, EMBASE e
LILACS com a utilização de descritores controlados e não controlados delimitados de
acordo com a especificidade de cada base de dados. Na estratégia de busca adotada,
os descritores controlados e não controlados foram combinados de diferentes formas
para assegurar ampla busca. Assim, dos 1.155 estudos primários potencialmente
elegíveis, desses, 103 eram estudos secundários, 836 não contemplavam os critérios
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de seleção delimitados e 150 referências eram duplicadas. Portanto, a amostra da
revisão integrativa foi composta de 66 estudos primários. A extração de dados dos
estudos primários incluídos foi realizada com auxílio de instrumento elaborado, o qual
foi submetido à validação aparente e de conteúdo. A síntese dos resultados
evidenciados foi realizada na forma descritiva, possibilitando a construção das outras
atividades propostas no modelo de análise de conceito de Rodgers. Na análise do
conceito recuperação cirúrgica retardada, o antecedente identificado foi experiências
prévias, abrangendo aspectos fisiológicos, psicológicos, ambientais e os relacionados
ao procedimento cirúrgico, capazes de influenciar o processo de recuperação. Os
atributos da recuperação cirúrgica retardada foram definidos como: alteração no
processo de recuperação cirúrgica, comprometimento das funções fisiológicas,
comprometimento das funções psicológicas, nível de energia (força) reduzido,
capacidade limitada para restabelecer atividades e extensão do tempo de recuperação.
Os consequentes do conceito recuperação cirúrgica retardada são expressos por:
manifestações clínicas, reintervenções, dependência de cuidados e redução na
qualidade de vida. Assim, a recuperação cirúrgica retardada foi definida como alteração
no processo de recuperação cirúrgica, envolvendo comprometimento das funções
fisiológicas e psicológicas, desencadeando demanda alta frente à reserva de energia do
paciente que limita a capacidade de restabelecer e executar atividades da vida diária,
estendendo o tempo de recuperação para o alcance de estado de saúde melhor ou
equivalente ao período pré-operatório. A compreensão do conceito recuperação
cirúrgica retardada possibilitará caracterizar os fenômenos, descrever situações e
estabelecer comunicação efetiva, fornecendo competências para a realização da
monitoração e avaliação do paciente cirúrgico, permitindo assim, a implementação de
intervenções efetivas, e consequentemente o alcance de resultados melhores e bemestar do paciente.
Palavras-chave: Análise de conceito. Enfermagem perioperatória. Revisão integrativa.

Abstract: The safety of surgical care has emerged as a global public health problem.
The surgical recovery process is dynamic and lengthy and can be influenced by different
factors, which affect the patients' recovery in the negative or positive sense. Adverse
postoperative events affect between 78 and 86% of patients, with surgical wound
alterations as one of the main complications. The general objective in this study was to
analyze the concept delayed surgical recovery. Therefore, Rodgers' concept analysis
model was elected to support the research development and the integrative review to
accomplish the second activity in the model adopted. In the course of the integrative
review, the search for primary studies mainly covered the databases PubMed, CINAHL,
EMBASE and LILACS, using controlled and non-controlled descriptors, selected
according to the particularity of each database. In the adopted search strategy, the
controlled and non-controlled descriptors were combined in different manners to
guarantee a broad search. Hence, out of 1,155 potentially eligible primary studies, 103
were secondary studies, 836 did not comply with the established selection criteria
and150 were repeated references. Thus, the integrative review sample consisted of 66
primary studies. Data were extracted from the primary studies with the help of an
instrument, which was submitted to face and content validation. The results were
synthesized descriptively, permitting the construction of the other activities proposed in
Rodgers' concept analysis model. In the analysis of the delayed surgical recovery
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concept, previous experiences were identified as the antecedent, including
physiological, psychological, environmental and surgical procedure-related aspects,
which can influence the recovery process. The attributes of delayed surgical recovery
were defined as: alteration in the surgical recovery process, commitment of physiological
functions, commitment of psychological functions, reduced energy (strength) level,
limited ability to reestablish activities and extent of recovery time. The attributes
consequent to the surgical recovery process are expressed as: clinical manifestations,
re-interventions, dependence on care and reduced quality of life. Hence, delayed
surgical recovery was defined as alteration in the surgical recovery process, involving
the commitment of physiological and psychological functions, putting a high demand on
the patient's energy reserves which limits the ability to reestablish and perform activities
of daily living, extending the recovery time to reach a health condition that is better or
equivalent to the preoperative period. The understanding of the delayed surgical
recovery process permits characterizing the phenomena, describing situations and
establishing effective communication, providing competences to monitor and assess
surgical patients, thus permitting the implementation of effective interventions and,
consequently, the achievement of better patient outcomes and well-being.
Key words: Concept analysis. Perioperative nursing. Integrative review.

Nº de Classificação: 18731
PACOLA, Lílian Maria. Qualidade de vida relacionada à saúde e expectativas de
pacientes antes do tratamento cirúrgico da estenose lombar. 2013. p.74.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto e idoso com doenças agudas e
crônico-degenerativas.
Orientador: Dantas, Rosana Aparecida Spadotti
Resumo: As doenças que provocam a estenose da coluna lombar têm contribuído para
a piora da qualidade de vida,ocasionando dor e limitações funcionais em uma parcela
considerável da população ativa.O tratamento cirúrgico da estenose geralmente é
indicado quando ocorre déficit neurológico progressivo, resistente ao tratamento
conservador e se a doença apresenta impacto na qualidade de vida do paciente. A
carência de pesquisas nacionais já publicadas sobre o tema, principalmente aquelas
com enfoque na avaliação subjetiva desses indivíduos nos motivou a realização deste
estudo observacional e analítico, de delineamento transversal. O objetivo foi avaliar as
expectativas e a associação da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) com a
presença de sintomas de ansiedade e depressão em pacientes que aguardavam o
tratamento cirúrgico da Estenose do Canal Lombar. A amostra foi composta por
pacientes com indicação cirúrgica de estenose lombar, atendidos entre agosto de 2011
e novembro de 2012, em um hospital geral público de ensino. Os dados foram
coletados por entrevistas individuais e consulta aos prontuários dos participantes. As
variáveis de interesse foram mensurados por instrumentos específicos e previamente
validados. A QVRS foi avaliada pelo Índice de Incapacidade de Oswestry e pelo SF-36.
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Os sintomas de ansiedade e depressão foram avaliados segundo as subescalas do
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADs). As expectativas frente ao tratamento
cirúrgico da estenose foram investigadas por questões previamente usadas em estudos
internacionais. Os dados foram analisados descritivamente, e o teste t de Student foi
utilizado para amostras independentes e realizado para comparar as médias das
variáveis de interesse, segundo a presença de sintomas de ansiedade ou depressão.
Embora com limitações, o presente estudo, contribuiu para a prática clínica, uma vez
que pode ampliar o conhecimento sobre os pacientes com estenose lombar. Diante da
nossa prática clínica, consideramos que as expectativas referidas pelos pacientes frente
ao tratamento cirúrgico nem sempre podem ser satisfeitas. Assim, os enfermeiros, entre
outros profissionais que cuidam destes pacientes, precisam se responsabilizar por uma
orientação mais clara e objetiva, voltada às reais possibilidades advindas da cirurgia
para a melhora da qualidade de vida. A presença de sintomas de ansiedade e
depressão também deve ser considerada como relevantes no pré-operatório destes
individuos.
Palavras-chave: Coluna vertebral. Estenose. Questionários.

Abstract: The diseases that cause stenosis of the lumbar spine have contributed to the
worsen the quality of life and cause pain and functional limitations in a considerable
portion of the working population. Surgical treatment of stenosis is usually indicated in
case of progressive neurological deficit, resistance to conservative treatment and when
the disease has an impact on quality of life of the patient. The lack of national
researches already published on the subject, especially those focusing on the subjective
evaluation of those individuals, motivated us to conduct this observational and analytical
study, cross-sectional design. The objective was to evaluate the association of
expectations and the Health-Related Quality of Life (HRQoL) with symptoms of anxiety
and depression in patients awaiting surgical treatment of lumbar stenosis. The sample
was consisted of patients with surgical indication for lumbar stenosis, treated between
August 2011 and November 2012, in a hospital of public teaching. Data were collected
through individual interviews and hospital records of participants. The variables of
interest were measured by specific instruments, previously validated. HRQoL was
assessed by the Oswestry Disability Index and the SF-36. Symptoms of anxiety and
depression were assessed by the subscales of the Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS). Expectations for the surgical treatment of stenosis were investigated by
questions previously used in international studies. Data were analyzed descriptively and
the Student t test for independent samples was performed to compare the means of the
variables of interest, according to the presence of symptoms of anxiety or depression.
However, the differences between the groups were statistically significant only for the
domain general health, considering the presence of anxiety, and for the domain mental
health when the groups were compared according to the symptoms of depression. In
evaluating the expectations, 47.4% of respondents were expected to be "much better"
about leg pain, walking ability and independence of activities daily. Even with limitations,
this study has contributed to the clinical practice, since it can increase knowledge about
patients with lumbar stenosis, we believe that the expectations reported by patients
about surgical treatment can not be always satisfied. Thus, nurses, and other
professionals who care for these patients need to take responsibility for clearer and
objective guidance, oriented for the real possibilities arising from the surgery to improve
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the quality of life. The presence of symptoms of anxiety and depression should also be
considered as relevant preoperatively these individuals.
Key words: Spine. Questionnaires. Spinal stenosis.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26092013-162402/pt-br.php
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KAKUSHI, Luciana Emi. Mensuração e análise do tempo de assistência de
enfermagem direta e indireta em Unidade de Terapia Intensiva. 2012. p.84.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica de organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Évora, Yolanda Dora Martinez
Resumo: A mensuração do tempo da assistência de enfermagem constitui uma medida
objetiva para a avaliação do quantitativo e qualitativo dos profissionais de enfermagem,
sendo que a maior dificuldade encontrada na operacionalização dos métodos de
dimensionamento de pessoal se refere à determinação do tempo médio de assistência.
Para esta determinação é necessário identificar o tempo que a enfermagem utiliza para
prestar a assistência tanto direta como indireta aos pacientes. Este estudo teve como
objetivo mensurar e analisar o tempo de assistência de enfermagem direta e indireta em
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma instituição hospitalar privada. O
referencial teórico foi pautado na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC Nursing Interventions Classifications) que define as intervenções de assistência direta e
indireta e o tempo estimado para a realização das atividades de enfermagem. É um
estudo do tipo descritivo / exploratório, desenvolvido junto a UTI de um hospital privado,
de nível terciário de hierarquização, composta por 20 leitos. Para estimar o tempo de
assistência direta de enfermagem foi utilizado o sistema de classificação Nursing
Activities Score (NAS) e para estimar o tempo de assistência indireta foi utilizado o
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) no que diz respeito ao registro das ações de
enfermagem e a outros processos que envolvem a utilização do sistema eletrônico. A
coleta de dados foi realizada no período de março a junho de 2011. Os resultados
mostraram que o tempo médio de assistência de enfermagem foi de 29,5 horas por
paciente/dia, sendo 27,4 horas (93%) para a assistência direta (NAS) e 2,1 horas (7%)
na assistência indireta (PEP). Importante ressaltar que a média do tempo gasto no PEP
no período diurno foi de 46,0 minutos por paciente/dia e no período noturno a média foi
de 79,9 minutos (1,3 horas) por paciente/dia. Os dados mostraram que o tempo da
assistência de enfermagem direta e indireta foi maior nos finais de semana e feriados
com 29,7 horas se comparados aos dias úteis com 29,3 horas, ou seja, um acréscimo
de 24,0 minutos de assistência de enfermagem por paciente/dia nos finais de semana e
feriados. Cabe destacar que o tempo utilizado no prontuário eletrônico foi de 2,1 horas
para a documentação de enfermagem, ou seja, uma diminuição no tempo para a
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documentação de 24,0 minutos por paciente/dia em um sistema eletrônico frente ao
tempo estimado pelo sistema de Classificação NIC (2,5 horas). Conclui-se que o
objetivo deste estudo foi alcançado, determinando o tempo da assistência direta e
indireta de enfermagem ao paciente na UTI em questão. Foi possível identificar que o
tempo de assistência de enfermagem foi maior durante os finais de semana e feriados,
com predomínio da utilização do prontuário eletrônico no período noturno. Esta
informação é importante para o direcionamento dos processos de tomada de decisão
no gerenciamento da unidade como o dimensionamento de pessoal, na avaliação
quantitativa dos recursos humanos e na determinação da real carga de trabalho.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Estudos de tempo e movimento, Unidade
de Terapia Intensiva.

Abstract: The measurement of time of nursing care is an objective measure for
quantitative and qualitative assessment of nursing professionals, and the greatest
difficulty in operationalizing the methods of staff dimensioning refers to determining the
average time of care. For this determination, it is necessary to identify the time that
nursing uses to provide both direct and indirect care to patients. This study aimed to
measure and analyzes the direct and indirect time of nursing care in an Intensive Care
Unit (ICU) of a private hospital. The theoretical framework was guided by the Nursing
Interventions Classification (NIC) that defines interventions of direct and indirect care
and the estimated time for the completion of nursing activities. This descriptive and
exploratory study was developed at the ICU of a private and tertiary level hospital,
consisting of 20 beds. In order to estimate the time of direct nursing care the Nursing
Activities Score (NAS) classification system was used, and to estimate the time of
indirect care the Electronic Patient Record (EPR) was used with respect to the
registration of nursing actions and other processes involving the use of the electronic
system. Data collection was conducted from March to June 2011. Results showed that
the average time of nursing care was of 29.5 hours per patient/day, of which 27.4 hours
(93%) for direct care (NAS) and 2.1 hours (7%) in indirect care (EPR). It is highlighted
that the average time spent in EPR during the day was 46.0 minutes per patient/day and
at night the average was 79.9 minutes (1.3 hours) per patient/day. Data showed that the
time of direct and indirect nursing care was higher on weekends and holidays with 29.7
hours compared to 29.3 hours on working days, that is, an increase of 24.0 minutes of
nursing care per patient/day on weekends and holidays. It is noteworthy that the time
used in the electronic patient record was 2.1 hours for nursing documentation, that is, a
decrease in time for documentation of 24.0 minutes per patient/day using electronic
system compared to the time estimated by the NIC Classification (2.5 hours). It is
concluded that the objective of this study was achieved with the determination of the
time of direct and indirect nursing care at the studied ICU. It was possible to identify that
the time of nursing care was higher during the weekends and holidays, with a
predominance of the use of electronic patient records at night. This information is
important to guide the processes of decision making in the management of the unit such
as the staff dimensioning, quantitative assessment of human resources and in
determining the actual workload.
Key words: Time and motion studies. Nursing care. Intensive Care Units.
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MENEGHINI, Andréa Cristina. Avaliação da dor, do linfedema e da qualidade de
vida relacionada à saúde de mulheres com câncer de mama. 2012. p.123.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: A dor e o linfedema são as principais sequelas que acometem as pacientes
com câncer de mama após o tratamento dessa doença, e essas sequelas acarretam
alterações físicas e psicológicas que podem modificar a qualidade de vida relacionada à
saúde (QVRS) dessas pacientes. Este estudo teve como objetivo verificar a presença
da dor, do linfedema e da QVRS nas pacientes com câncer de mama. Foram realizadas
avaliações da presença da dor com a EVA, da presença do linfedema com a perimetria
e da QVRS com o EORTC QLQ C30. A amostra constituiu-se de 181 pacientes com
câncer de mama que faziam acompanhamento médico da doença no Ambulatório de
Mastologia do HCFMRP-USP e no Ambulatório de Fisioterapia da Fundação Pio XII Hospital do Câncer de Barretos. A média da idade das pacientes variou de 52,81
(±11,68) a 54,09 (±11,39); a maioria das pacientes era casada, com baixo nível de
escolaridade e desempenhavam atividade doméstica. A mama esquerda foi a mais
acometida, o carcinoma ductal infiltrante foi o predominante e a mastectomia foi a
técnica cirúrgica mais utilizada nas pacientes deste estudo. Constatou-se que 78
pacientes referiram sentir dor no membro superior homolateral à intervenção cirúrgica,
em 52 pacientes constatou a presença do linfedema. A QVRS foi considerada como
boa pelas pacientes.
Palavras-chave: Dor. Linfedema. Neoplasia de mama.

Abstract: The pain and lymphedema are the major consequences that affect patients
with breast cancer after treatment of this disease, and these consequences cause
physical and psychological changes that may alter the quality of life related to health of
these patients (HRQOL). This study aimed to verify the presence of pain, lymphedema
and HRQOL in patients with breast cancer. The presence of pain evaluated using visual
anologue scale (VAS), perimetry was used to evaluate presence of lymphedema and
HRQOL was measure with EORTC QLQ C30. The sample consisted of 181 patients
with breast cancer who were monitoring the disease at the Mastology Outpatient of the
Hospital das Clínicas of the University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School
(HCRPFMRP/USP) and the Physiotherapy Outpatient of the Pius XII Foundation -
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Cancer Hospital of Barretos. The mean age of the patients ranged from 52,81 (±11,68)
to 54,09 (±11,39). Most patients were married, with a low educational level and
housewifes. The left breast was the most affected, the infiltrating ductal carcinoma was
the most prevalent and mastectomy surgical technique was used in most patients in this
study. 78 patients reported pain in the homolateral upper limb subsequent to surgery, in
52 patients had lymphedema. HRQOL was considered good for patients.
Key words: Breast Neoplasms. Pain. Lymphedema.
Acesso remoto ao texto integral:
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VENDRUSCOLO, Thaís Ramos Pereira. Qualidade de vida, independência funcional
e sintomas depressivos de idosos que vivem no domicílio. 2012. p.95. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do idoso
Orientador: Rodrigues, Rosalina Aparecida Partezani
Resumo: Com o aumento da expectativa de vida do ser humano, a condição social e
de saúde tem delineado um novo panorama na sociedade. Estudos sobre qualidade de
vida do idoso é de interesse internacional diante desse quadro. Os aspectos como a
manutenção da independência física e mental para o idoso desenvolver as atividades
de vida diária e autonomia pode ser comprometida decorrente de questões sociais e de
saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida, independência funcional
e sintomas depressivos de idosos que vivem no domicílio. Trata-se de um delineamento
transversal e descritivo realizado na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. A
amostra foi por conglomerado de duplo estágio de 240 sujeitos com idade de 60 anos
ou mais e de ambos os sexos. Os dados foram coletados por meio de visitas
domiciliares no período de novembro de 2010 a fevereiro de 2011. O instrumento para a
coleta de dados foi composto de questões sóciodemográficas para a caracterização do
idoso, presença de morbidades, Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Medida da
Independência Funcional (MIF), Whoqol Old, Whoqol Bref e Escala de Depressão
Geriátrica (EDG). A média de idade dos idosos foi 73,2 anos com predomínio da faixa
etária de 80 anos ou mais (23,8%). A maioria foi do sexo feminino (62,1%); com
escolaridade de um a quatro anos de estudo (48,5%); casados (58,3%); possuem renda
mensal superior a um salário mínimo (54,0%); moravam com o cônjuge (29,4%);
relataram ter cinco ou mais morbidades (61,7%), sendo mais prevalente a hipertensão
arterial (67,5%) seguido de problemas de coluna (54,5%); Foi observado que os idosos
do sexo masculino e feminino apresentaram desempenho similiares na MIF e os idosos
mais jovens tiveram melhor desempenho na MIF total em relação ao mais velho
(p<0,001). Os sintomas depressivos foram mais prevalentes no sexo masculino
(38,2%), idosos mais velhos (44,6%) e entre aqueles que não possuíam companheiro
(37,1%). O maior escore médio de QV foi encontrado na faceta intimidade (68,93) e o
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menor escore médio no domínio físico (60,62). Para todos os domínios apresentaram
correlação significativa, sendo para o físico e para as facetas habilidades sensoriais e
autonomia apresentaram correlação de moderada intensidade. Os idosos que
apresentaram sintomas depressivos tiveram maior escore médio no domínio social
(61,07) e menor escore médio no domínio físico (50,21). As mulheres apresentaram
maiores escores médios de QV para a maioria das facetas, sendo significativamente
maior apenas na faceta morte e morrer (p=0,003). Em relação a faixa etária, os idosos
mais jovens apresentaram escores médios de QV superiores aos idosos mais velhos na
maioria dos domínios e facetas, sendo significativamente maior no domínio físico
(p<0,001) e nas facetas autonomia (p< 0,048) e participação social (p<0,041). Os
idosos com presença de companheiro apresentaram escores médios similares de QV
para os domínios e facetas, sendo significativamente maior na faceta intimidade (p
<0,019) em relação àqueles que não possuíam companheiro. Esse estudo tem como
finalidade promover o conhecimento sobre a qualidade de vida dos idosos para instituir
políticas públicas que visam melhor benefícios à saúde do idoso, por meio da ação
multidisciplinar das equipes de saúde.
Palavras-chave: Idoso. Independência funcional. Qualidade de vida.

Abstract: he increased life expectancy; social and health conditions of human beings
have designed a new panorama in society. In this context, research on the quality of life
of elderly people is of international interest. Aspects like the maintenance of physical
and mental independence for the elderly to develop their activities of daily living and
autonomy can be compromised due to social and health issues. The aim in this study
was to evaluate the quality of life, functional independence and depressive symptoms of
elderly people living at home. A cross-sectional and descriptive research was developed
in Ribeirão Preto, São Paulo State, Brazil. A two-stage cluster sample of 240 male and
female subjects aged 60 years or older was used. The data were collected through
home visits between November 2010 and February 2011. The data collection instrument
consisted of sociodemographic questions to characterize the elderly, presence of
morbidities, Mini-Mental State Examination (MMSE), Functional Independence Measure
(FIM), Whoqol Old, Whoqol Bref and Geriatric Depression Scale (GDS). The elderly's
mean age was 73.2 years, with a predominance of the age range of 80 years or older
(23.8%). The majority was female (62.1%); with one to four years of education (48.5%);
married (58.3%); monthly income of more than one minimum wage (54.0%); lived with
their partner (29.4%); reported five or more morbidities (61.7%), the most prevalent of
which was arterial hypertension (67.5%), followed by back problems (54.5%). The
performance of male and female elderly on the FIM was similar, and younger elderly
performed better on the total FIM than older ones (p<0.001). Depressive symptoms were
more prevalent among men (38.2%), elder elderly (44.6%) and participants without a
partner (37.1%). The highest mean QoL score was found for intimacy (68.93) and the
lowest mean score for the physical domain (60.62). Significant correlations were found
for all domains, which were of moderate intensity for the physical domain and the
sensory skills and autonomy facets. Elderly with depressive symptoms showed a higher
mean score in the social domain (61.07) and a lower mean score in the physical domain
(50.21). Women obtained higher mean QoL scores for most facets, which were
significantly higher only for death and dying (p=0.003). As regards the age range,
younger elderly showed higher mean QoL scores than older elderly in most domains
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and facets, which were significantly higher in the physical domain (p<0.001) and for the
facets autonomy (p< 0.048) and social participation (p<0.041). Elderly participants with a
partner revealed similar mean QoL scores for the domains and facets, which were
significantly higher for the intimacy facet (p <0.019), when compared to participants
without a partner. The intent of this study is to promote knowledge on elderly quality of
life with a view to the establishment of public policies aimed at improving the benefits for
elderly health through health teams' multidisciplinary actions.
Key words: Aged. Quality of life. Functional independence.
Acesso remoto ao texto integral:
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ROSSANEIS, Mariana Angela. Indicadores de qualidade adotadas nos serviços de
enfermagem de hospitais de ensino do Estado do Paraná, Brasil. 2013. p.149.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo.
São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Gabriel, Carmen Silvia
Resumo: As instituições de saúde estão adotando métodos de avaliação dos seus
serviços com base em indicadores para tomar decisões na busca da melhoria de seus
processos e resultados. O uso de indicadores no gerenciamento do serviço gera uma
cultura institucional de valorização das informações. Esse estudo teve como objetivo
identificar a adoção de indicadores de qualidade da assistência de enfermagem pelos
serviços de enfermagem em hospitais de ensino do Estado do Paraná. Trata-se de uma
pesquisa exploratória, descritiva, transversal de abordagem quantitativa. Compuseram
o local do estudo nove hospitais de ensino, entre os dez hospitais dessa natureza
localizados no Paraná. A população do estudo foi composta por enfermeiros que atuam
na gerência desses serviços de enfermagem de nove hospitais de ensino do Paraná. A
coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, elaborado no programa
Google Drive®, que identificou a caracterização dos enfermeiros, a utilização dos
indicadores de qualidade nas instituições em estudo e a opinião dos participantes sobre
a pertinência desses indicadores para avaliar os serviços de enfermagem. Os dados
foram coletados entre julho a setembro de 2012. Utilizou-se o programa Microsoft Excel
® 2010 para análise estatística descritiva dos dados. Os resultados permitem concluir
que a população do estudo foi composta por enfermeiros com experiência profissional
na assistência de enfermagem, longo período de vinculo empregatício com a instituição
e formação complementar em cursos de pós-graduação na área de administração de
serviços de saúde. A maioria dos indicadores utilizados no gerenciamento dos serviços
de enfermagem são os indicadores gerais da instituição como a taxa de infecção
hospitalar, taxa de ocupação, média de permanecia e taxa de mortalidade. As
instituições também utilizam indicadores específicos da enfermagem relacionados à
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assistência aos pacientes e alguns indicadores de gestão de recursos humanos,
principalmente, vinculados ao dimensionamento de pessoal. Os enfermeiros
consideraram a maioria dos indicadores dos serviços de enfermagem como muito
pertinentes e pertinentes para avaliar o cuidado. Contudo, muitos indicadores que foram
considerados por eles como muito pertinentes para avalição dos serviços de
enfermagem não são adotados nas instituições que atuam. Não se observou uma
padronização dos indicadores adotados pelos hospitais e estes também não realizam a
comparação dos seus resultados com outras instituições o que permitiria avaliar a
realidade dos serviços de saúde da região e a identificação de estratégias pontuais a
necessidade desses serviços. A gerência de enfermagem deve instrumentalizar-se com
informações fundamentadas em indicadores que avaliem assistência e que permitam a
comparação interna e externa dos seus resultados para embasar o processo de tomada
de decisão e planejamento na busca da melhoria da qualidade.
Palavras-chave: Administração hospitalar. Assistência à saúde. Avaliação em
enfermagem

Abstract: Health institutions are adopting evaluating methods of services based on
indicators in order to take decisions aiming the improvement of its processes and
results. The utilization of indicators in management service generates an institutional
culture of valuing information. This study aimed to map the quality indicators used in
nursing care of teaching hospitals of Paraná State. This is an exploratory, descriptive,
cross- sectional quantitative approach. Composed the study site nine teaching hospitals,
hospitals in the top ten of this nature located in Paraná. The study population was
composed of nurses working in nursing services management of nine universities
hospitals of Paraná. The data collection was performed by using a questionnaire which
identified the characterization of nurses, the quality indicators utilization in the
institutions under study and participants opinion about these indicators relevance to
evaluate nursing services. Data were collected between July and September 2012. We
used the Microsoft ® Excel 2010 for statistical descriptive analysis data. The results
allows to conclude that the studied population were composed of nurses with experience
in nursing care, long employment contract with institution and further education on
graduation courses in health administration services. Most of the indicators used in
nursing services management are general indicators of the institution as the rate of
nosocomial infection, occupancy, remained average and mortality. The institutions also
use specifics nursing- indicators related on patient care and some indicators of human
resource management; mainly, bound on staff measuring. The nurses considered the
most nursing services indicators as very relevant and pertinent to evaluate care
assistance. Although, it was observed that some indicators considered by them as very
relevant to evaluate nursing services are not used in the institutions they serve. It was
not observed an standardization of indicators used by the hospitals and they also do not
perform the comparison of its results with other institutions which would allow to assess
the health services reality in the region and identify primal strategies to the need of these
services. The nursing management should gear themselves with fundamental
information based on indicators which evaluate the assistance and, also, which allow
internal and outsider comparison of their results to support the decision-making process
and planning in the pursuit of quality improvement.
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ARRELIAS, Clarissa Cordeiro Alves. A não adesão dos usuários dos serviços de
saúde ao tratamento em diabetes: desafio para a integralidade na atenção
primária. 2013. p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas.
Orientador: Zanetti, Maria Lúcia
Resumo: Estudo descritivo transversal que teve como objetivos caracterizar os
usuários dos serviços de saúde com diabetes mellitus que apresentaram não adesão ao
tratamento segundo variáveis sociodemográficas, clínicas e terapêuticas, e relacionar a
não adesão e as variáveis sexo, idade, anos de estudo, tempo de diagnóstico,
hemoglobina glicada, colesterol total, triglicerídeos, colesterol lipoproteína de alta
densidade e colesterol lipoproteína de baixa densidade. Os dados foram provenientes
da base de dados de um estudo seccional conduzido, em 2010, em 17 Unidades de
Saúde da Família do município de Passos, Minas Gerais. A amostra foi constituída por
417 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que apresentaram não adesão ao
tratamento. Para análise, utilizou-se estatística descritiva e o Teste Exato de Fisher.
Para a quantificação das associações utilizou-se a regressão logística, com o cálculo do
Odds ratio bruto. Os resultados mostraram que houve predomínio de mulheres, média
de 62,4 anos, 4,2 anos de estudo e 2,6 salários mínimos. A maioria tinha tempo de
diagnóstico inferior a dez anos, excesso de peso, obesidade abdominal, valores
elevados de pressão arterial sistólica. As complicações e comorbidades mais referidas
foram retinopatia e a hipertensão arterial, respectivamente. Os antidiabéticos orais mais
utilizados foram as biguanidas e as sulfonilureias. O consumo de gordura saturada, fibra
alimentar e fracionamento das refeições diárias não estavam de acordo com os
parâmetros recomendados. O nível de atividade física foi considerado moderadamente
ativo e muito ativo para maioria dos usuários. Ao adotar o nível de significância de 5%,
no qual valores de p menores que 0,05 foram considerados significativos, não houve
diferença estatisticamente significativa entre não adesão e as variáveis estudadas.
Entretanto, aqueles com tempo de estudo igual ou inferior a oito anos tiveram maior
chance de não aderir ao plano alimentar; os com valores de hemoglobina glicada
maiores que 6,5% tiveram maior chance de não aderir ao tratamento medicamentoso, e
os com valores de colesterol total igual ou superior a 200 mg/dl, ao plano alimentar.
Espera- se que os resultados possam contribuir para o diagnóstico situacional dos
usuários com diabetes das 17 Unidades de Saúde da Família investigadas e para a
busca de estratégias inovadoras no enfrentamento das fragilidades em relação a não
adesão aos três pilares do tratamento em diabetes. Essa avaliação pode também
constituir em um instrumento valioso de mensuração contínua do impacto das
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intervenções implementadas.
Palavras-chave: Cooperação do paciente. Diabetes mellitus. Terapêutica.

Abstract: Descriptive transversal study aimed to characterize the patient with diabetes
mellitus that had no treatment adherence according to socio-demographic variables,
clinical and therapeutic, and relate to nonadherence and the variables sex, age, years of
study, time of diagnosis, glycated hemoglobin, total cholesterol, triglycerides, highdensity lipoprotein cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol. The data were
from a base sectional study conducted in 2010 in 17 family health units of the
municipality of Passos, Minas Gerais. The sample consisted of 417 patients with type 2
diabetes mellitus who have nonadherence to treatment. For analysis, we used
descriptive statistics and the Fisher exact Test. For the quantification of logistic
regression was employed, with the calculation of the Odds ratio. The results showed that
there was a predominance of women, average of 62.4 years, 2.6 years of study and 4.2
minimum wages. Most had diagnostic time less than ten years, overweight, abdominal
obesity, high systolic blood pressure values. The most reported complications and
comorbidities were hypertension. The complication and comorbidity more reported was
hypertension and retinopathy, respectively. The most commonly used oral antidiabetics
were the biguanidas and the sulfonilureias. The consumption of saturated fat, dietary
fiber and fractionation of daily meals were not according to the recommended
parameters. The level of physical activity was considered moderately active and very
active for most patients. By adopting the significance level of 5%, in which p values less
than 0.05 were considered significant, not statistically significant difference was found
between nonadherence and the variables studied. However, those with study time equal
to or less than the eight years had a higher chance of not joining the food plan; the
glycated hemoglobin values greater than 6.5% had a higher chance of not adhering to
drug treatment, and the total cholesterol values equal to or greater than 200 mg/dl, the
eating plan. It is expected that the results contribute to the situational diagnosis of the
patients with diabetes of 17 family health units investigated and to the search for
innovative strategies in confronting the weaknesses in relation to nonadherence to the
three pillars of diabetes treatment. This evaluation can also be a valuable tool for
measuring the impact of interventions implemented.
Key words: Patient compliance. Therapeutics. Diabetes mellitus.
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Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
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Orientador: Kurcgant, Paulina
Resumo: Introdução: considerando satisfação/insatisfação no trabalho como elemento
de essencialidade constitutivo do processo de gerenciamento de recursos humanos
para a construção de indicadores de avaliação em saúde e acreditando que os fatores
que influenciam ou determinam os sentimentos de satisfação e insatisfação no trabalho
tem o potencial de subsidiar a prática gerencial como instrumento de gerenciamento de
recursos humanos, desenvolveu-se o presente estudo. Objetivo: conhecer e avaliar a
produção científica referente aos significados de satisfação e insatisfação no trabalho
de enfermeiros e subsidiar a decodificação dos significados que integram os fatores
satisfação e insatisfação no trabalho do enfermeiro. Método: o método adotado no
estudo é a revisão integrativa da literatura, tendo como universo de investigação o
portal da Biblioteca Virtual em Saúde e as bases de dados Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature e PeriEnf. A amostra foi composta por 26 artigos.
Resultados: os dados foram analisados em dois momentos sendo, o primeiro momento
quantitativo, em que se analisou a caracterização dos estudos e a síntese das técnicas
utilizadas para mensuração da (in) satisfação e o segundo, denominado qualitativo, no
qual são apresentadas e analisadas as categorias analíticas satisfação no trabalho do
enfermeiro e Insatisfação no trabalho do enfermeiro e as categorias empíricas
organização e dinâmica do trabalho e gerenciamento de recursos humanos.
Conclusões: foram encontrados elementos que interferem tanto na satisfação quanto na
insatisfação e elementos que agem isoladamente na satisfação ou na insatisfação. A
análise evidenciou a necessidades de capacitar os gerentes com relação a este e
outros temas para proporcionar condições de tomar decisões mais assertivas.
Palavras-chave: Avaliação de recursos humanos. Avaliação em saúde. Enfermagem.

Abstract: Introduction: this present study has been developed considering satisfaction /
dissatisfaction at work to be an essentially embedded element inside the human
resources managing process geared towards the construction of Health evaluation
indicators and believing that the factors that influence or determine those satisfaction or
dissatisfaction feelings have the potential to serve as basis for the managerial practice,
being used as a human resources managerial tools. Objective: to know and evaluate the
scientific production on the meanings of satisfaction and dissatisfaction on the work of
nurses and support the decoding of the meanings that are a part of the satisfaction and
dissatisfaction factors in the work of the nurses. Method: the chosen method for this
study is the Integrative Review of the literature, setting as the investigation universe the
"Biblioteca Virtual em Saúde" portal and the "Index to nursing and allied health literature"
and "PeriEnf" databases.The sample consists of 26 articles. Results: the data have been
analyzed in two moments, the first one being quantitative, where the characterization of
the studies and the summary of the techniques used to measure the satisfaction or the
lack of it, have been analyzed, and the second one, denominated qualitative, where the
Analytical categories: "Organization and work dynamics" and "Human resources
management" are presented and analyzed. Conclusions: there were some elements that
were found to interfere on the satisfaction as well as the dissatisfaction, and other
elements that act on the satisfaction or dissatisfaction separately. The analysis has
highlighted the necessity of training the managers in regard to this and other themes,
enabling them to reach more assertive decisions.
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em saúde
Orientador: Mira, Vera Lúcia
Resumo: Introdução: O ambiente educacional é um dos pilares para o alcance do perfil
e das competências definidas na formação do enfermeiro e, portanto, é essencial
avaliá-lo, na enfermagem do Brasil, no entanto, não encontramos instrumentos
específicos para esta finalidade. Objetivos: conhecer o significado de ambiente
educacional para estudantes e professores do curso de graduação em enfermagem da
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; construir e validar um
instrumento para avaliação do ambiente educacional desta Escola e avaliar, na
perspectiva do estudante, o ambiente educacional da Escola. Material e métodos: O
estudo teve duas fases: a primeira foi de natureza qualitativa, na modalidade da análise
temática, que, entrevistando três docentes e seis estudantes, buscou conhecer o
significado e os elementos constitutivos do ambiente educacional. Com base nesta
análise e a fim de atender às demandas específicas dos cursos de graduação em
Enfermagem no Brasil, foi desenvolvida a segunda fase da pesquisa de abordagem
quantitativa, que construiu e validou uma escala psicométrica para avaliação do
ambiente educacional. Participaram dessa fase, respondendo ao instrumento, 176
(55%) graduandos matriculados na Escola durante a coleta de dados. Resultados: A
primeira fase da pesquisa ambiente educacional, além disso, e assim como a fase
quantitativa, foram identificados aspectos relevantes a serem apreciados sobre o
ambiente. Dentre eles, destacamos: a necessidade de ajustes entre a metodologia de
ensino utilizada para a construção do conhecimento e da identidade profissional, com a
pressuposta no projeto político pedagógico; o relacionamento interpessoal nos
diferentes níveis que, embora considerado harmonioso, pode ser melhorado; a
exigência de discussão dos aspectos éticos do cotidiano, visto que os estudantes têm
vivenciado situações de desrespeito; a vida social e as atividades extracurriculares
podem ser intensificadas. Conclusões: Este trabalho propiciou a significação de
ambiente educacional em uma escola pública paulistana. Em continuidade, é preciso
aplicar o instrumento em outras realidades da enfermagem, para não restringir a
validação da escala e também, para aumentar a população e refazer o teste de
confiabilidade. Apesar dessa limitação, o conhecimento produzido oferece, a outras
instituições de ensino superior, um novo construto para avaliação do processo ensinoaprendizagem.
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Palavras-chave: Avaliação da educação. Enfermagem – Educação. Programas de
ensino superior.

Abstract: Introduction: The educational environment is one of the pillars upon which the
profile and the competences defined in nurse training and, therefore, it is essential to
evaluate it in nursing in Brazil, however, did not find specific tools for this purpose.
Objectives: To know the meaning of the educational environment for students and
teachers of the undergraduate nursing School of Nursing, University of São Paulo;
construct and validate an instrument to assess the educational environment of this
school and evaluate the student's perspective, the environment educational school.
Methods: The study had two phases: the first was qualitative in nature, in the form of
thematic analysis, which, interviewing three teachers and six students, sought to know
the meaning and the elements of the educational environment. Based on this analysis
and in order to meet the specific demands of graduate programs in nursing in Brazil, we
developed a second phase of quantitative research approach, we built and validated a
psychometric scale to assess the educational environment. In this phase, responding to
the instrument, 176 (55%) undergraduates enrolled in school during data collection.
Results: The first phase of the research educational environment, moreover, and as the
quantitative phase were identified relevant aspects to be examined on the environment.
Among them include: the need for adjustments between the teaching methodology used
to construct the knowledge and professional identity, with presupposed in political
pedagogical project; interpersonal relationships at different levels, although considered
harmonious, can be improved, the requirement for discussion of ethical aspects of daily
life, as students have experienced situations of disrespect; social life and extra-curricular
activities may be intensified. Conclusions: This study provided the significance of
environmental education in a public school in Sao Paulo. In continuation, we need to
apply the instrument in other realities of nursing, not to restrict the validity of the scale
and also to increase the population and re-test reliability. Despite this limitation, offers
the knowledge produced, other institutions of higher learning, a new construct to assess
the teaching-learning process.
Key words: Education evaluation. Nursing – graduation. Higher education programs.
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Resumo: Introdução: Os estágios curriculares supervisionados dos cursos de
licenciatura são oportunidades que permitem aos professores em formação, refletirem
sobre sua prática, ajudando-os na construção de um conhecimento pedagógico, que o
embasará ao longo de sua vida profissional. Neste contexto é esperado que os
licenciandos desenvolvam reflexões que transponham o nível descritivo, para que
sejam levados a um olhar crítico sobre seu desempenho, com o objetivo de transformar
a sua prática pedagógica. As narrativas construídas através da elaboração de portfólios
reflexivos apresentam-se como estratégias potencializadoras para o desenvolvimento
de práticas reflexivas. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar, quanto aos
níveis de reflexão, as narrativas relacionadas à prática pedagógica vivenciada durante o
estágio curricular supervisionado relatadas nos portfólios de licenciandos de
Enfermagem. Método: Trata-se de um estudo documental exploratório-descritivo. Foram
analisados os portfólios dos estudantes do curso de licenciatura em enfermagem de
uma universidade pública de São Paulo. O portfólio foi desenvolvido no estágio
curricular supervisionado que é integrado à disciplina ENO 436 - Metodologia de ensino
de Enfermagem II, em 2011. A disciplina, que tem como foco as bases teóricometodológicas e práticas para a formação do professor, propôs uma rota de
aprendizagem constituída por oito atividades para a elaboração do portfólio, das quais
duas foram analisadas: Descrição reflexiva da aula teórica ministrada e Descrição
reflexiva da supervisão em campo de prática. Resultados: A turma analisada era
composta por 43 estudantes, sendo que somente 28 completaram as duas atividades
descritas em seus portfólios. Na primeira atividade, dos 28 portfólios analisados, todos
apresentaram narrativas em nível técnico de reflexão, 22 em nível crítico e 15 em nível
metacrítico e na segunda atividade, todos os portfólios apresentaram narrativas em
nível técnico, 21 em nível crítico e 16 em nível metacrítico. Os fatos narrados por todos
os licenciandos aconteceram em diversas escolas e instituições de saúde, sob a
supervisão de diferentes professores supervisores, onde cada licenciando enfatizou em
suas narrativas o que lhe foi mais significativo. Conclusões: O portfólio proporcionou o
desenvolvimento dos três níveis de reflexão propostos por Sá-Chaves (2000), técnico,
crítico e metacrítico, porém nem todos os licenciandos alcançaram o nível crítico e
metacrítico. Os estudantes tiveram oportunidade de vivenciar a prática pedagógica e
muitos apresentaram reflexões em nível metacrítico, refletindo sobre seu desempenho,
sobre a construção da sua identidade docente e sobre a importância de refletir sobre a
prática com o objetivo de transformá-la e transformar-se a si mesmo. O portfólio
representou um espaço significativo para a reflexão dos licenciandos sobre a prática
vivenciada no campo de estágio bem como uma ferramenta relevante para os
professores na medida em que estes, a partir desses resultados, poderão reiterar e
reestruturar a proposta do uso do portfólio no curso de licenciatura em enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem-Educação. Estágio supervisionado.Licenciatura.

Abstract: Introduction: The supervised training program of the degree courses are
opportunities that allow to the teachers in formation think about their practice, helping
them in the construction of a pedagogical knowledge that will base them along their
professional life. In this context, it is waited that the undergraduates develop reflections
to transpose the descriptive level, so that they are taken to a critical view on their acting,
with the objective of transforming their pedagogical practice. The narratives built through
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the elaboration of reflexive portfolios present as potentiated strategies for the
development of reflexive practices. Objective: This study had as objective analyzes, as
for the reflection levels, the narratives related to the pedagogical practice experienced
during the supervised training program reported in the portfolios of the nursing
undergraduates. Method: It is an exploratory-descriptive documental study where were
analyzed the portfolios of the undergraduates of nursing degree in a public university in
São Paulo. The portfolio was developed in the supervised training program that is
integrated into the discipline Nursing Teaching Methodology II (ENO 436), in 2011. The
discipline, that focuses the theoretical-methodological and practical bases for the
formation of the teacher proposed a route of learning constituted by eight activities for
the elaboration of the portfolio, of which two were analyzed: Reflexive description of the
theoretical class taught and "Reflexive description of the supervision in the practical
field. Results: The analyzed group was composed by 43 students, and only 28
completed the two activities described in their portfolios. In the first activity, of the 28
portfolios analyzed, all presented narratives in technical level of reflection, 22 in critical
level and 15 in level metacritical and in the second activity, all of the portfolios presented
narratives in technical level, 21 in critical level and 16 in level metacritical. The facts
narrated by all of the undergraduates happened in several schools and institutions of
health, under the supervision of different supervising teachers, where each
undergraduate emphasized in their narratives what was more significant. Conclusions:
The portfolio provided the development of the three reflection levels proposed by SáChaves (2000), technician, critic and metacritical, however not all of the undergraduates
reached the critical and metacritical level. The students had opportunity to experience
the pedagogical practice and many ones presented reflections in the metacritical level,
thinking about their acting, about the construction of their teaching identity and on the
importance of contemplating on the practice with the objective of transforming it as well
as themselves. The portfolio represented a significant space for the reflection of the
undergraduates on the practice experienced in the training field as well as a relevant tool
for the teachers, in so far these ones, from those results, can reiterate and restructure
the proposal of the use of the portfolio in the nursing degree.
Key words: Nursing – Education. Supervised training. Narratives.
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de nível médio em enfermagem voltada às características da sociedade contemporânea
pressupõe a inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nos
processos educativos. A vivência do aprendizado eletrônico na formação inicial pode
auxiliar o professor a inserir essas tecnologias em sua prática de forma crítica e
competente. Objetivo: este estudo teve como objetivos a construção e implementação
de aulas virtuais para o curso de licenciatura em enfermagem da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) e a avaliação das estratégias de
ensino adotadas nas dimensões construção e síntese do conhecimento nessas aulas.
Método: Trata-se de pesquisa aplicada, de produção tecnológica desenvolvida em três
etapas. A primeira correspondeu à construção e implementação das aulas virtuais. A
segunda à avaliação da estratégia de ensino adotada na dimensão construção do
conhecimento através da análise das contribuições postadas nos fóruns de discussão
das aulas virtuais. Como categorias de análise elegeram-se os critérios de avaliação da
aprendizagem que contemplaram o grau de interação e o domínio do conteúdo
estudado. A terceira, relativa à avaliação da estratégia de ensino adotada na dimensão
síntese do conhecimento, deu-se a partir da análise da resolução dos problemas
propostos. As categorias de análise contemplaram a pertinência da resolução ao
problema e a clareza na expressão das ideias. Resultados: Foram construídas três
aulas virtuais (Teoria da aprendizagem significativa, Metodologia dialética e Professor
reflexivo) tendo como referencial metodológico o design instrucional contextualizado, e
como referenciais teóricos a metodologia dialética de construção do conhecimento, a
teoria da aprendizagem significativa e a andragogia. As aulas foram implementadas em
três edições do curso (2010, 2011 e 2012). A análise das aulas virtuais, nessas edições
mostrou que, os referenciais teórico-metodológicos adotados na construção das
mesmas, favoreceram a aprendizagem significativa a partir da construção do
conhecimento. Mostrou também que as estratégias de ensino adotadas nas dimensões
construção e síntese do conhecimento foram adequadas a estes propósitos e à
compreensão da trajetória de aprendizagem dos licenciandos favorecendo a auto e a
heterorregulação da aprendizagem. Sinalizou que a inclusão da autoavaliação nos
fóruns e a mudança nos critérios de avaliação, na edição 2012, contribuiu para a
melhoria na qualidade da participação dos licenciandos e na apreensão do
conhecimento. Apontou também novos caminhos para aprimoramento das aulas.
Conclusões: os resultados mostraram os referenciais teórico-metodológicos adotados
possibilitaram a elaboração de aulas virtuais centradas na construção do conhecimento
e na aprendizagem colaborativa, como uma proposta inovadora para a inserção das
TDIC na formação de professores em enfermagem.
Palavras-chave: Educação à distância. Enfermagem – Educação. Ensino superior.

Abstract: Introduction: The formation of teachers for the technical professional
education of secondary school in nursing turned to the characteristics of the
contemporary society presupposes the insert of the digital technologies of information
and communication (TDIC) in the educational processes. The existence of the e-learning
in the initial formation can aid the teachers to insert those technologies in their practice
in a critical and competent way. Objective: This study had as objectives the construction
and implementation of virtual classes for the nursing licensure course of the School of
Nursing of the University of São Paulo (EEUSP) and the evaluation of the teaching
strategies adopted in the dimensions "construction and synthesis of the knowledge" in
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those classes. Method: This is an applied technological production research developed
in three stages. The first stage corresponded to the construction and implementation of
the virtual classes. The second stage was related to the evaluation of the teaching
strategy adopted in the dimension "construction of the knowledge" through the analysis
of the contributions posted on the forums of discussion of the virtual classes. The criteria
of learning evaluation that contemplated the degree of interaction and the domain of the
content covered in the course were chosen as analyses categories. The third stage,
related to the evaluation of the teaching strategy adopted in the dimension "synthesis of
the knowledge", started from the analysis of the resolution of the problem proposed. The
analysis categories contemplated the pertinence of the resolution to the problem and the
clarity in the expression of the ideas. Results: Three virtual classes were built (Theory of
the significant learning, Dialectical methodology and Reflexive teacher) using as
methodological reference the contextualized instructional design and as theoretical
references, the dialectical methodology of the knowledge construction, the theory of the
significant learning and the andragogy. The classes were implemented in three editions
of the course (2010, 2011 and 2012). The analysis of the virtual classes in those editions
showed that, the theoretical-methodological references adopted in the construction of
the same ones favored the significant learning starting from the construction of the
knowledge. It also showed that the teaching strategies adopted in the "dimensions
construction and synthesis of the knowledge" were appropriate to these purposes and
the comprehension of the learning process of the graduates favoring the auto- and
heteroregulation of the learning. It signaled that the inclusion of the self-evaluation in
forums and the change in the evaluation criteria, in 2012 edition, contributed to the
improvement in the quality of the participation of the graduates and in the apprehension
of the knowledge. It also pointed new paths to the improvement of the classes.
Conclusions: The results showed that the adopted theoretical-methodological references
enabled the elaboration of virtual classes centered in the construction of the knowledge
and in the collaborative learning, as an innovative proposal for the insert of the digital
technologies of information and communication in the formation of nursing teachers.
Key words: Nursing – Education. Education higher. Education distance.
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exposição às cargas de trabalho, manifestam-se por diferentes processos de

130

desgastes. Estes, em última instância, refletem as condições de trabalho a que esses
trabalhadores estão submetidos. Assim, este estudo teve como objetivo analisar os
problemas de saúde dos trabalhadores de enfermagem hospitalares e os seus
determinantes; identificando os problemas de saúde e suas consequências e
verificando os indicadores propostos para o monitoramento da sua saúde. Trata-se de
um estudo epidemiológico, descritivo, transversal e de abordagem quantitativa. O
cenário do estudo foi constituído por unidades médicas e cirúrgicas de dois Hospitais de
Ensino (H1 e H3) e um Hospital Universitário (H2) do município de São Paulo. A
população do estudo foi composta por 459 trabalhadores de enfermagem. A coleta de
dados foi realizada por meio do software Sistema de Monitoramento da Saúde do
Trabalhador de Enfermagem (SIMOSTE), segundo os dados institucionais e dos
trabalhadores; problemas de saúde relacionados ao trabalho e suas consequências. Os
dados foram tratados segundo os indicadores do SIMOSTE e os resultados
apresentados em tabelas, segundo as frequências absoluta e relativa e coeficientes de
risco. Foram identificadas 970 notificações relacionadas ao trabalho no Sistema, em
que a maioria é do sexo feminino (97,63%), está na faixa etária entre 30 e 39 anos
(44,64%), pertencente à categoria de técnicos de enfermagem (47,01%), percebe um
salário entre R$ 2.000 a R$3.001 (38,66%), tem mais de um vínculo de trabalho
(41,96%) e tem vínculo de trabalho CLT (100,00%). Os trabalhadores das unidades
médicas foram os que mais registraram notificações (71,03%). Os indicadores relativos
à dinâmica institucional identificaram no H1 um coeficiente de 3,2 enfermeiros e 19,3
auxiliares e técnicos de enfermagem/100 leitos. A enfermagem representa entre 49,7%
e 68,4% da força de trabalho dos hospitais, sendo que a equipe com maior número de
enfermeiros está no H3 e a menor no H1. Os indicadores referentes aos problemas de
saúde apontaram que as notificações (N=970) registraram 974 exposições às cargas de
trabalho, que geraram 1.669 desgastes. As cargas biológicas foram as mais frequentes
(CR=43,4/100 notificações), seguidas das fisiológicas (CR=33,4) e psíquicas (CR=17,1).
A maioria dos desgastes gerados foi por exposição às cargas psíquicas (CR=72,3/100
notificações), seguidas das biológicas (CR=44,5) e fisiológicas (CR=39,9). As
consequências desses desgastes representaram 4.161 dias de trabalhos perdidos com
afastamentos, o que representa a perda de 11,4 anos de trabalho em apenas um.
Verificou-se, ainda, que 56,9% dos dias perdidos foram registrados como licença
médica; 42,9% afastamento por acidente de trabalho e 0,2% por falta, o que evidencia a
subnotificação dos problemas de saúde como relacionados ao trabalho. Frente a esses
resultados, é imperativa a necessidade de proposição de estratégias de prevenção, a
fim de amenizar e reduzir os agravos à saúde dos trabalhadores de enfermagem. Para
tanto, o simoste mostrou-se uma ferramenta adequada para a monitorizaçao da sua
saúde dos trabalhadores de enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem. Indicadores. Processo saúde-doença.

Abstract: Health problems suffered by nursing workers, caused by exposure to
workloads are expressed by different strain processes. These ultimately reflect the
working conditions which these workers are submitted. Thus, the aim of this study was
to analyze the health problems of hospital nursing staff and their determinants. At the
same time, identifying the health problems, and their consequences; identifying
proposed indicators to monitor the health of workers. This is an epidemiological,
descriptive and transversal study with a quantitative approach. The study scenario
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consisted of medical and surgical units at two teaching hospitals (H1 and H3) and one of
university hospital (H2) in the city of São Paulo. The study population was constituted by
459 nursing workers. The data collection was performed using the software Monitoring
System of nursing workers health - (SIMOSTE), according institutional and workers
data; health problems related to work and their consequences. The data have been
processed in accordance to the indicators of SIMOSTE and the results have been
presented in form of tables according to both absolute and relative frequency and risk
coefficient. Thus, 970 notifications work related have been identified in the System,
where the majority is female (97,63%). Besides that, 44,64% of the subjects are in the
age group between 30 and 39 years old. Nursing technicians represent 47,01% of the
subjects. Moreover, 38.66% of the subjects earns between R$ 2.000 and R$ 3.001 per
month. About 41,96% of the subjects have more than one job and, at last, 100,00% of
them have a formal working relation. The workers at the clinical units registered most
notifications (71,03%). The indicators about institutional dynamics have identified at H1
a coefficient of 3,2 nurses and 19,3 nursing auxiliaries or technicians/100 beds. Nursing
staff represents between 49,7 and 68,4% of the hospital total workforce. The hospital
staff with the highest number of nurses is located at H3. On the other hand, H1 shows
the lowest number of nurses in its staff. The indicators related to health problems have
pointed out that the notifications (N= 970) registered 974 expositions to workloads,
which generated 1.669 strains. The biological workloads were the most frequent ones
(CR=43,4/100 notifications), followed by the physiological ones (CR=33,4) and then by
the psychic ones (CR=17,1). Most strain processes were caused by exposure to psychic
workloads (CR=72,3/100 notifications), followed by the biological ones (CR=44,5) and
then by physiological causes (CR=39,9). The consequences of strain processes
represented 4.161 missed working days due to health problems, which represent 11,4
lost years in only one. Furthermore, it has been verified that 56,9% of missed working
days were registered as sick leave, 42,9% as leave from work due to occupational
accidents and 0,2% simply as absence from work, which highlights the underreporting of
health problems such as work-related. Given these results it is imperative to propose
prevention strategies in order to mitigate and reduce the health problems of nursing. For
that, simoste showed up a very suitable tool to monitor the health of nursing workers.
Key words: Health-disease process. Indicators. Nursing.
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Resumo: Introdução: A gestão escolar está intrinsecamente relacionada à área
educativa, e requer que o gestor dirija os trabalhos desenvolvidos pelos professores de
forma a garantir melhores resultados possíveis em prol da formação dos alunos,
visando à qualidade do processo ensino aprendizagem. Este estudo apresenta a
relação entre o pedagógico e o administrativo da gestão escolar focada no gestor de
escola profissionalizante em enfermagem. Objetivos: descrever como os gestores de
escolas de ensino profissionalizante em enfermagem compreendem o papel do gestor e
conhecer como se processa o trabalho da gestão pedagógica administrativa destes
gestores. Método: realizado um estudo exploratório, descritivo de caráter qualitativo.
Foram realizadas oito entrevistas com gestores escolares de escolas privadas e
públicas. Utilizada a análise de conteúdo preconizada por Bardin. Após a análise
surgiram quatro categorias: 1. Função Administrativa do Gestor; 2. Função Pedagógica
do Gestor; 3. Formação Pedagógica e Administrativa do Gestor; 4. Cotidiano do
Trabalho do Gestor. Resultados: os depoimentos mostraram como ocorre a relação
entre o pedagógico e o administrativo na escola e como se processa a gestão.
Conclusão: A Função Administrativa do Gestor está alicerçada por questões
pedagógicas e políticas que devem prover recursos para a implementação e avaliação
do Projeto Político Pedagógico. Na Gestão Pedagógica os gestores apresentaram
algumas variáveis em suas
funções, sinalizando que
alguns profissionais
assumem responsabilidades por múltiplas atividades e outros não. A formação
pedagógica e administrativa do gestor traz como realidade o ser gestor ainda em
construção. No cotidiano, os gestores devem estar atentos à organização do
trabalho, principalmente o trabalho pedagógico que deve ser de responsabilidade de
todos os profissionais envolvidos com o ensino.
Palavras-chave: Educação profissionalizante. Enfermagem. Gestão administrativa.
Abstract: Introduction: School‟s management is intrinsically related to the educational
area, and requires the manager to conduct work developed by teachers in a way to
guarantee the best results possible toward student‟s formation, keeping in mind learning
process‟ quality. This study presents the relation between pedagogy and administration
in school‟s management focused in the technical nursing course manager. Objectives:
Describe how technical school managers understand the managing role and to know
how the administrative pedagogical management work processes. Method: Through an
exploratory, descriptive and qualitative study, eight interviews with school managers
were realized, both in private and public sectors, using content data analysis preconized
by Bardin. After analysis four categories were considered: 1. Manager‟s Administrative
Function; 2. Manager‟s Pedagogical Function; 3. Manager‟s Pedagogical Formation; 4.
Manager‟s Daily Work. Results: Briefing showed how the relationship between
pedagogy and administration
works in school and how
management
is
processed. Conclusion: Manager‟s Administrative Function is grounded in pedagogical
and political questions which must provide resources to the implementation and
evaluation of the Pedagogical
Political Project. In Pedagogical Management,
managers present some variables in their functions, signalizing that some professionals
assume responsibility of various activities while others don‟t. The pedagogical and
administrative formation of the manager reveals it is own constructive aspect. On daily
life, managers must be aware to work organization, mainly pedagogical work, which
must be responsibility of all professionals involved in teaching.
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Resumo: Introdução: O processo de doação de órgãos envolve assistência aos
potenciais doadores e aos seus familiares. A humanização nesse contexto requer o
envolvimento dos profissionais que participam das diversas atividades desenvolvidas e,
dentre eles, os enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva. Objetivo: Conhecer a
percepção de enfermeiros de unidades de terapia intensiva sobre a humanização no
processo de doação de órgãos para transplante. Método: Trata-se de um estudo
exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, após a
autorização da instituição e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, foram
entrevistados 32 enfermeiros atuantes em Unidades de Terapia Intensiva e que
possuíam experiência profissional com potenciais doadores de órgãos. Para a
realização das entrevistas foram utilizadas as seguintes questões norteadoras: 1. O que
você entende por humanização no processo de doação de órgãos?; 2. Como acontece
a humanização no processo de doação de órgãos? e 3. O que você sugere para o
aprimoramento da humanização no processo?.Os discursos
foram analisados
segundo a análise de conteúdo proposta por Bardin. Resultados: Emergiram cinco
categorias: 1) Significado da humanização no processo de doação de órgãos; 2)
Percepção do processo de doação de órgãos; 3) Sentimento de não inserção no
processo de doação de órgãos; 4) Fatores dificultadores para humanizar o processo
de doação de órgãos e 5) Sugestões para aprimorar a humanização no processo de
doação de órgãos. Foi evidenciado que os participantes percebem a humanização no
processo de doação de órgãos como respeito ao doador e à família, referindo que a
assistência deve ser sempre humanizada, independente do paciente estar em morte
encefálica ou não, e de ser um potencial doador de órgãos ou não. Os enfermeiros
evidenciam, também, um sentimento de não inserção no processo, referindo uma
participação rápida e pontual, o que faz com que atribuam aos profissionais da
Organização de Procura de Órgãos a responsabilidade de atuar mais ativamente
com as famílias dos potenciais doadores. Relatam, como fatores que dificultam a
humanização no processo de doação, a inadequação do espaço físico, a falta de tempo
para darem atenção à família, a dinâmica de internação do paciente e a dinâmica
da unidade. Apresentam sugestões para aprimorar a humanização no processo, como:
informar as pessoas sobre a temática da doação de órgãos para melhorar a
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compreensão e clareza do conceito de morte encefálica, estimular a discussão
sobre o assunto entre as famílias e proporcionar a elas um acompanhamento
psicológico. Conclusões: A humanização no processo de doação de órgãos é percebida
como sendo de muita importância, mas apresenta dificuldades e contradições e requer
aprimoramento, tanto no que tange à humanização da assistência ao potencial doador,
quanto na inserção do enfermeiro nesse processo.
Palavras-chave: Enfermagem. Humanização da assistência. Transplante de órgãos.

Abstract: Introduction: The process of organ donation involves assisting the potential
donors and their families. Humanization in this context requires the involvement of
professionals who participate in the various activities that are developed and, among
them, the nurses of the Intensive Care Units. Objective: To get to know the perception of
nurses in intensive care units on the humanization in the donation of organs for a
transplantation process. Method:
This was an exploratory descriptive study of
qualitative approach. The data was collected after an authorization of the institution and
approved by the Research Ethics Committee. 32 respondents were nurses working in
intensive care units and with professional experience with potential organ donors.
For the interviews the following guiding questions were used: 1.What do you
understand about the humanization of the organ donation process? 2. How does the
humanization in the organ donation process happen? 3. What would you suggest to
improve the humanization in the
process? The reports were analyzed according to
content analysis proposed by Bardin. Results: Five categories emerged: 1) Meaning of
humanization in the organ donation process 2) Perception of the organ donation
process 3) Feeling of non- inclusion in the organ donation process 4) Difficulty
factors to humanize the process of organ donation and 5) Suggestions to improve
the humanization of the organ donation process. It was shown that participants
realize the importance of the humanization of organ donation in respect of the donor and
family proceedings stating that the assistance must always be humane, to be
independent of patient brain death or not, and being or not a potential organ donor.
Nurses show a feeling of participation in the process, referring to a quick and timely
participation which makes the professionals assign to the Organization of Organ
Procurement the responsibility to act more actively with families of potential donors.
Difficulty factors on humanization in the donation process were reported as the
inadequacy of physical space, the lack of time to pay attention to the family, the
dynamics of patient hospitalization
and of the unit. Suggestions were made to
improve the humanization of the process such as informing people about the issue
of organ donation to improve understanding and clarity of the concept of brain
death, stimulating discussion on the subject between families and providing
psychological
counseling. Conclusions: The humanization of the organ donation
process is perceived as being of great importance but presents
difficulties and
contradictions.It requires improvement regarding the humanization of the potential
donor as well as the inclusion of nurses in this process.
Key words: Humanization of assistance. Organ transplantation. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-18072014-122152/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18950
MARTIN, Lelia Gonçalves Rocha. Dimensionamento de profissionais de
enfermagem em ambulatório de oncologia e hematologia. 2013. p.109. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Gaidzinski, Raquel Rapone
Resumo: Introdução: Os ambulatórios de oncologia vêm atendendo, a cada dia, um
número crescente de pacientes que necessitam de cuidados clínicos complexos;
todavia, boa parte desses serviços não possui informações que possam dar suporte às
decisões relativas ao dimensionamento de profissionais de enfermagem. Objetivos:
Identificar e analisar as intervenções / atividades realizadas pelos profissionais de
enfermagem; Definir parâmetros e dimensionar os profissionais de enfermagem; Aplicar
os parâmetros definidos para dimensionar os profissionais de enfermagem do
ambulatório de oncologia e hematologia. Método: Pesquisa metodológica de campo
que utiliza a técnica de amostragem de trabalho realizada em um ambulatório de
oncologia e hematologia de uma organização de saúde privada localizada na cidade
de São Paulo. Os dados foram coletados de 15 a 19 de abril de 2013 e organizados
nas etapas seguintes: Seleção das intervenções da NIC para áreas essenciais de
Oncologia Pediátrica e Enfermagem Oncológica; Validação das intervenções de
enfermagem selecionadas; Construção do instrumento para coleta da frequência
das intervenções
de enfermagem
e das atividades pessoais e associadas;
Identificação da frequência e do tempo despendido
pelos
profissionais de
enfermagem em intervenções / atividades; Dimensionamento de profissionais de
enfermagem em ambulatório de oncologia e hematologia. Resultados: O instrumento
construído e validado englobou 34 intervenções e três atividades. Foram registradas
pelos observadores de campo 3694 observações dos profissionais de cada categoria
na execução das intervenções / atividades de enfermagem. A documentação foi a
intervenção que despendeu maior tempo da equipe (24,1%). Seguida desta, as
intervenções que mais interferiram na carga de trabalho dos enfermeiros foram:
Manutenção de dispositivos de acesso venoso (9,2%), Controle da quimioterapia
(7,9%), Acompanhamento por telefone (5,1%) e Presença (4,7%); e, para os técnicos
de enfermagem: Controle do ambiente em conforto (12,3%), Punção de vaso para
amostra de sangue venoso (11,9%), Presença (10,1%) e Monitorização de Sinais
Vitais (9,4%). A média diária dos pacientes correspondeu a 37,2 (±4,4) pacientes.
O tempo médio de cuidado por paciente relativo aos cuidados de enfermagem,
atividades associadas, tempo de espera e atividades pessoais correspondeu a 3,3h
(80% de enfermeiros e 20% de técnicos de enfermagem). A produtividade encontrada
foi de 81,3%. Conclusão: Este estudo possibilitou indicar parâmetros para o
dimensionamento, bem como identificar o tipo e a proporção das intervenções de
enfermagem que interferem na carga de trabalho e aplicar equações para o cálculo
de profissionais de enfermagem. Entretanto, ainda constitui-se em uma visão
restrita da realidade, necessitando ser replicado em vários e diferentes ambulatórios
especializados em oncologia.
Palavras-chave: Enfermagem oncológica. Recursos humanos – dimensionamento.
Serviço hospitalar de oncologia.
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Abstract: Introduction: Oncology outpatient units have been receiving an increasing
number of patients who need complex clinical care; however, most of them do not have
appropriate information to support nursing staffing decisions. Objectives: Identify and
analyze the interventions / activities performed by nursing professionals; to define
parameters
and to determine nursing staffing; Apply defined parameters the
nursing staff of the outpatient oncology and hematology. Methods: Field methodology
study that uses sampling technique, carried out in an oncology and hematology
outpatient center of a private healthcare organization located in the city of Sao Paulo.
Data were collected between April 15 to 19, 2013 and organized into steps:
Selection
of NIC interventions
for essential areas of Pediatric Oncology and
Oncology Nursing; Validation of selected nursing interventions; Construction of
the instrument to collect the frequency of nursing interventions and personal and
associated activities; Identification of frequency and time spend by nursing
professionals in their interventions/ activities; Dimensioning
of nurses in an
oncology and hematology outpatient unit. Results: The tool was designed, validated,
and encompassed 34 interventions and three activities. The field observers documented
3,694 observations of professionals in each category of nursing interventions/ activities.
Documenting (24.1%) was the intervention that required more time from the team. Next,
the activities that required more time from the nursing team were: maintenance of
devices: venous access (9.2%), chemotherapy control (7.9%), telephone follow-up
(5.1%) and person-to-person
follow-up (4.7%). To nursing technicians, the
activities were: environment control - comfort (12.3%); venous puncture - venous blood
sample (11.9%); presence (10.1%), and monitoring of vital signs (9.4%). The mean daily
number of patients corresponded to 37.2(±4.4) patients. The average time spent on
patient care, related to nursing care, associated
activities, waiting
time and
personal activities corresponded to 3.3 hours (80% of nurses and 20% of
nursing technicians). Productivity was 81.3%. Conclusion: This study led to the
definition of parameters for staffing, plus the identification of type and proportion of
nursing interventions that interfered on the workload and the application of equations to
calculate nursing staffing. However, it still is a restricted view of the reality, which has
to be multiplied in several and different specialized oncology outpatient centers.
Key words: Human resources – dimensioning. Oncology service Hospital. Oncologic
nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-17072014-140727/pt-br.php
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TITO, Renata Santos. Burnout e Transtornos Mentais comuns nos trabalhadores
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Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Baptista, Patrícia Campos Pavan
Resumo: A influência das características laborais sobre a saúde mental dos
trabalhadores pode decorrer de inúmeros fatores ou formas de organização do trabalho.
Na atualidade, verifica-se os crescentes índices de sintomas psíquicos entre
determinadas categorias profissionais, com destaque para os trabalhadores de saúde
atuantes em ambiente hospitalar Objetivo: Este estudo objetivou identificar a ocorrência
de Transtornos Mentais Comuns (TMC), a ocorrência da síndrome de Burnout, e a
associação de ambos os transtornos nos trabalhadores de enfermagem, bem como
elaborar propostas de intervenção para redução do desgaste psíquico. Metodologia:
Trata-se de um estudo exploratório, transversal com abordagem quanti-qualitativa. A
pesquisa foi realizada em Hospital Público Universitário especializado em cardiologia,
pneumologia e cirurgias cardíacas e torácicas. A amostra foi composta por
trabalhadores de enfermagem que atuam em unidades de terapia semi-intensiva e
intensiva pediátrica e neonatal, perfazendo um total de 92 participantes. Para a coleta
de dados quantitativos foram utilizados: instrumento de caracterização sócio
demográfica, Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), e o Maslach Burnout Inventory
(MIB). Para os dados qualitativos, optou-se pela técnica de grupo focal, conduzido por
questões norteadoras, com uma amostra de 17 trabalhadores de enfermagem. O
período de coleta foi nos meses de junho e julho de 2012. Resultados: A análise dos
resultados evidenciou a ocorrência de TMC em 44,60%(41) dos trabalhadores e a
ocorrência de Burnout em 8,7%(8) trabalhadores. Houve associação estatística entre os
TMC e o Burnout p=0,003, considerando nível de significância de 5%. Em relação aos
TMC, as respostas dos trabalhadores foram distribuídas de acordo com os quatro
grupos de sintomas avaliados pelo SRQ-20: Grupo somático, Decréscimo de energia
vital, Humor depressivo-ansioso e Pensamentos depressivos. Em relação à sindrome
de Burnout, os trabalhadores foram avaliados considerando-se a ocorrência de escores
alto nas três dimensões (Desgaste Emocional, Despersonalização e Reduzida
Realização Profissional) ou em uma delas apenas. Não foi constatada associação entre
os transtornos e as variáveis sócio-demográficas. Houve associação entre ambos os
transtornos. As sessões de grupo focal evidenciaram propostas de intervenção
mediante três temas que emergiram das discussões: Aprender a lidar com a criança
cardiopata grave, Receber o reconhecimento profissional e Repensar a gestão de
pessoas. Conclusão: Os achados, em conjunto, evidenciam necessidade de medidas
protetoras à saúde mental do trabalhador que assiste crianças cardiopatas graves.
Palavras-chave: Estresse psicológico, Esgotamento profissional, Equipe de
enfermagem, Hospitais públicos, Unidades de terapia intensiva pediátrica, Unidade de
terapia intensiva neonatal, Saúde do trabalhador.
Palavras-chave: Burnout. Equipe de enfermagem. Estresse psicológico.

Abstract: The influence of work characteristics on mental health workers may be due to
numerous factors or forms of work organization. At present, there is the growing rate of
psychiatric symptoms among certain professions, especially health workers working in
hospitals Objective: This study aimed to identify the occurrence of Common Mental
Disorders (CMD), the occurrence of Burnout, and the association of both disorders
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among nursing staff, as well as elaborate proposals for intervention to reduce wear
psychic. Methodology: This is an exploratory study, cross-sectional with quantitative and
qualitative approach. The research was conducted in a public University Hospital
specialized in cardiology, pulmonology, thoracic and cardiac surgery. The sample
consisted of nursing workers of care units, semi-intensive and intensive, pediatric and
neonatal, making a total of 92 participants. For quantitative data collection was used:
instrument of socio demographic, Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20), and the
Maslach Burnout Inventory (MIB). For qualitative data, we chose the technique of focal
group, conducted by leading questions, with a sample of 17 nurse workers. The
collection period was between June and July, 2012. Results: The result of the analysis
revealed the occurrence of CMD in 44.60% (41) of the workers and the occurrence of
Burnout in 8.7% (8) of the workers. There was a statistical association between CMD
and Burnout p = 0.003, considering level of significance 5%. Regarding CMD, the
answer of the workers was distributed according to the four groups of prognostic
evaluated by the SRQ-20: Somatic Group, Decrease of vital energy, Anxious-depressive
humor and Depressive thoughts. Regarding Burnout syndrome, workers were evaluated
considering the occurrence of high scores in all three dimensions (Emotional
Exhaustion, Depersonalization, and Reduced Professional Accomplishment) or only in
one of them. There was no association between the disorders and sociodemographic
variables. There was an association between both disorders. The focal group sessions
revealed proposals for intervention through three issues that emerged from the
discussions: Learn to deal with severe heart disease children, professional
acknowledgment and rethink people management. Conclusion: Findings, during the
sessions, highlight the need for protective measures of mental health for workers who
assist children with heart disease.
Key words: Psychological stress. Burnout. Nursing staff.
Acesso remoto ao texto integral:
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RICARDO, Carolina Martins. Tempo das intervenções e atividades em sala de
recuperação pós - anestésica: subsídio para determinação da carga de trabalho.
2013. p.156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Fugulin, Fernanda Maria Togeiro
Resumo: A escassez de pesquisas, instrumentos e parâmetros que subsidie o
planejamento e a avaliação quantitativa e qualitativa de profissionais de enfermagem
em salas de recuperação pós-anestésicas (SRPA) dificulta a provisão adequada de
profissionais nessa área. Objetivo: Identificar o tempo médio das intervenções e
atividades realizadas pela equipe de enfermagem em SRPA, como subsídio para a
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determinação da carga de trabalho. Método: Trata-se de um estudo de caso,
observacional, transversal, de natureza quantitativa, realizado na SRPA do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP). Participaram do estudo todos os
profissionais de enfermagem que trabalharam na SRPA durante o período de coleta de
dados. Os dados da pesquisa foram coletados e organizados de acordo com as
seguintes etapas: identificação das atividades realizadas pela equipe de enfermagem,
por meio da análise dos prontuários dos pacientes e da observação direta dos
profissionais; mapeamento das atividades identificadas em intervenções de
enfermagem, segundo a Nursing Intervention Classification (NIC); validação do
mapeamento das atividades em intervenções de enfermagem, por meio de Oficinas de
trabalho; mensuração do tempo despendido na execução das intervenções e
atividades, utilizando a técnica Tempos Cronometrados. Resultados: Foram coletadas
6032 amostras de intervenções e atividades realizadas pelos profissionais de
enfermagem na SRPA. O tempo total de execução dessas intervenções e atividades,
cronometrados por observadores de campo, correspondeu a 192 horas, 56 minutos e
40 segundos. A distribuição da proporção do tempo de execução das intervenções de
enfermagem evidenciou que as principais intervenções executadas foram cuidados pósanestesia (16,9%), documentação (14,3%), controle de infecção (5,9%). Os domínios
de maior representatividade foram: Domínio 6 - sistema de saúde (37%), Domínio 2 fisiológico complexo (36%), Domínio 4 - Segurança (16%), Domínio 1 - fisiológico
básico (10%) e Domínio 5 - família (1%). O tempo da equipe está dividido em: 67% de
intervenções de enfermagem; 9% de atividades associadas; 11% de atividades
pessoais; 11% de tempo de espera e 2% de atividades realizadas no CC. A
produtividade das enfermeiras foi de 92%, enquanto o tempo produtivo dos
técnicos/auxiliares correspondeu à 86%. O tempo médio das intervenções e atividades
correspondeu a dois minutos e treze segundos. A literatura não oferece dados que
possibilite a comparação dos tempos médios das intervenções e atividades de
enfermagem encontrada na presente pesquisa. Conclusão: A realização deste estudo
permitiu identificar os tempos médios das intervenções e atividades executadas pela
equipe de enfermagem na SRPA, contribuindo para a determinação da carga de
trabalho e, consequentemente, para a superação das dificuldades relacionadas ao
dimensionamento de profissionais nessa área.
Palavras-chave: Carga de trabalho. Enfermagem. Recuperação pós-anestésica.

Abstract: The scarcity of studies, tools and parameters to subsidize the planning and
quantitative and qualitative evaluation of nursing professionals in post-anesthesia
recovery room (PARR) hinders the adequate supply of professionals in this area.
Objective: To identify the mean time of interventions and activities performed by the
nursing staff in PARR, as the basis to determine the workload. Method: This is an
observational, cross-sectional, quantitative case study, performed in the PARR of
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP). All study participants
were nurses who worked in the PARR during the data collection. The study data were
collected and organized according to the following steps: identification of the activities
performed by the nursing staff, analysis of patients' medical records and direct
observation of professionals; mapping of activities identified in nursing interventions
according to Nursing Intervention Classification (NIC); validation of activity mapping in
nursing interventions through workshops; measuring the time spent on the
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implementation of interventions and activities, using the clocked time. Results: A total of
6032 samples of interventions and activities performed by nurses in the PARR were
collected. The total performance time of these interventions and activities, timed by field
observers, corresponded to 192 hours, 56 minutes and 40 seconds. The distribution of
the performance time proportion of nursing interventions showed that the main
interventions performed were: post-anesthesia care (16.9%), documentation (14.3%),
and infection control (5.9%). The most representative domains were: Domain 6 - health
system (37%), Domain 2 - physiological complex (36%), Domain 4 - security (16%),
Domain 1 - basic physiologic (10%) and Domain 5 - family (1%). The team's time is
divided into: 67% of nursing interventions; 9% of associated activities 11% of personal
activities, 11% waiting time and 2% for activities in the OR. The nurses productivity was
92%, whereas the productive time of technical/auxiliary staff corresponded to 86%. The
mean time of interventions and activities corresponded to two minutes and thirteen
seconds. The literature does not provide data that allows the comparison of the mean
time of nursing interventions and activities found in this study. Conclusion: This study
identified the mean times of interventions and activities performed by the nursing staff in
the PARR, contributing to determine the workload and, consequently, to overcome the
difficulties related to the activities of professionals in this area.
Key words: Nursing. Anesthesia recovery period. Workload.
Acesso remoto ao texto integral:
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Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Tronchin, Daisy Maria Rizatto
Resumo: As atividades educativas da equipe de enfermagem, na maior parte das
instituições hospitalares, são de responsabilidade do serviço de educação
continuada/permanente. Objetivos: avaliar o Serviço de Apoio Educacional (SEd) em
um hospital universitário, na perspectiva da equipe de enfermagem, nas dimensões de
estrutura, de processo e de resultado, do modelo Donabediano, identificar os fatores
intervenientes na qualidade das atividades desenvolvidas pelo SEd e comparar a
percepção acerca da qualidade das atividades entre enfermeiros e técnicos/auxiliares
de enfermagem. Método: Estudo quantitativo, exploratório-descritivo realizado no
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. A amostra correspondeu a 198
profissionais da equipe de enfermagem, selecionados pela amostragem probabilística
estratificada. A coleta de dados ocorreu no mês de Agosto de 2012, segundo um
questionário, contendo a escala de Likert. Os dados foram analisados em função da
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estatística descritiva e inferencial. Resultados: O instrumento mostrou-se confiável,
valor de Aplha de Cronbach de 0,89. Na caracterização dos sujeitos 91% eram do sexo
feminino, média de idade de 43,6 anos (dp+10,1), média do tempo de formado de 15,6
anos (dp+7,4) e de 13,6 (dp+7,7) anos de atuação no hospital. No que tange à
dimensão de estrutura, os participantes mostraram percepção favorável quanto aos
recursos audiovisual empregados nos treinamentos e a competência dos enfermeiros
do SEd. Alegaram que o Serviço está localizado em área de difícil acesso, e que o
mobiliário da sala de treinamento é inadequado. Na dimensão de processo referiram
que suas dúvidas são sanadas durante o treinamento e que participam das atividades,
quando têm interesse. Consideraram que as estratégias de ensino são inadequadas e,
que as atividades do SEd não contemplam as especificidades dos setores. Não houve
consenso em relação ao instrumento de avaliação de desempenho. Em resultado
apontaram que os treinamentos melhoram a qualidade da assistência e propiciam a
segurança no desenvolvimento das atividades. Demonstraram percepção desfavorável
em relação ao acolhimento no programa admissional e ao incentivo das chefias na
participação dos treinamentos. Não houve consenso quanto à divulgação dos
resultados das atividades educativas. Na comparação das dimensões entre os
profissionais, as de processo e de resultado foram melhores avaliadas pelos
técnicos/auxiliares de enfermagem, com diferença estatisticamente significante (p=0,02
e p=0,03), respectivamente. Na comparação das três dimensões, a que obteve maior
escore de favorabilidade foi a de resultado, média de 50,35 (dp±7,91) e a pior, de
estrutura, média de 48,93 (dp±7,15), com diferença estatística significante (p< 0,001).
Conclusões: Os achados permitiram verificar os pontos vulneráveis nas três dimensões,
por meio do emprego do modelo avaliativo Donabediano e inferir que há necessidade
de reorganizar o Serviço, especialmente, na dimensão de estrutura, visando o
aprimoramento dos processos educativos dos trabalhadores de enfermagem.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde. Educação continuada em
enfermagem. Enfermagem.

Abstract: Educational activities of the nursing staff in most of the hospitals are
responsibility of the continuing education service/permanent education. Objectives: To
evaluate the Educational Support Services (EdS) in a university hospital from the
perspective of the nursing staff, regarding structure, process and result dimensions, in
relation to the Donabedian ´s model, to identify factors affecting the quality of the
activities developed by EdS and compare the perception of quality of activities between
nurses and technicians/nursing assistants. Method: A quantitative, exploratory and
descriptive study at the university hospital of the Universidade de São Paulo. The
sample consisted of 198 professionals of the nursing staff, selected by stratified random
sampling. Data collection occurred in August 2012 with Likert scale questions and it was
analyzed in terms of descriptive and inferential statistics. Results: The instrument was
reliable and the Alpha Cronbach value was 0.89. Characterization of the subjects was as
follows: 91% female, mean age 43.6 years (SD±10.1), average time since graduation
15.6 years (SD±7.4) and 13.6 (SD±7.7) years working in the hospital. Regarding size of
the structure, the participants showed favorable perception regarding audiovisual
resources employed in training and competence of nurses of the EdS. They claimed that
the Service is located in an area of difficult access, and the furniture of the training room
was inadequate. Regarding the dimension process, they indicated that their doubts were
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resolved during training and reported their participation in the activities when they were
interested. As regards teaching strategies, it was inadequate and the EdS activities did
not include specificity of the sectors. There was no consensus on the performance
assessment instrument. As a result, it was indicated that training improves the quality of
care and provide security in the development activities. An unfavorable perception was
observed regarding acceptance in the admission program and encouragement to
participate in trainings by the people in charge of the activities. There was no consensus
regarding the release of educational activities results. In the comparison of dimensions
between professionals, the process and result dimensions were better evaluated by
technicians / nursing assistants, with a statistically significant difference (p = 0.02 and p
= 0.03), respectively. When comparing the three dimensions, the one with highest
favorability score was the result dimension, average 50.35 (SD±7.91) and the worst, the
structure dimension, average 48.93 (SD±7.15), with a statistically significant difference
(p <0.001). Conclusions: The findings of this study allowed to verify the vulnerable points
in three dimensions by using the Donabedian´s evaluation model and to infer that there
is a need to reorganize the Service, especially regarding the dimension structure, aiming
to improve the educational processes of nursing professionals.
Key words: Continuing education in nursing. Evaluation of health services. Nursing.
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MAGRI, Marta Motter. Impacto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 5.692/1971 no ensino profissionalizante em enfermagem. 2013. p.172.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Freitas, Genival Fernandes de
Resumo: A garantia da memória histórica do ensino em nível profissionalizante em
enfermagem, na década de 1970, foi o objeto dessa investigação. Objetivos: Descrever
e analisar o contexto sócio-político e as circunstâncias históricas em que a Lei nº 5.692,
de 12 de agosto de 1971, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi
promulgada; Discutir mudanças e desdobramentos dessa legislação no ensino
profissionalizante em enfermagem. Referencial teórico-metodológico: Trata-se de
estudo descritivo, qualitativo, exploratório e de natureza histórico-social, com base em
análise documental. Optou-se pela micro-história para dar sustentação teórica à
discussão dos resultados dessa investigação, pois analisando os documentos históricos
sob o prisma de que, embora não seja possível enxergar a sociedade inteira a partir de
um fragmento social, é possível enxergar algo da realidade social que envolve o
fragmento humano examinado. A delimitação das fontes históricas do estudo
compreende o acervo do arquivo histórico da Associação Brasileira de Enfermagem -
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Seção São Paulo; o acervo documental sobre a ABEn/SP, existente no Centro Histórico
Cultural da Enfermagem Ibero-Americana da Escola de Enfermagem da USP e a série
documenta do Ministério da Educação e Cultura. Resultados: A partir dessa LDB nº
5.692/71, o ensino de enfermagem foi totalmente integrado ao sistema nacional de
Educação e sua promulgação ocorreu durante a ditadura militar e a ideologia do milagre
econômico. De acordo com essa ideologia, o sistema educacional brasileiro deveria
adequar-se ao modelo econômico desenvolvimentista, com treinamento de pessoal de
nível técnico, visando aumentar e baratear os recursos humanos para o trabalho. A
ABEn, como entidade representativa dos interesses políticos e ideológicos dos
profissionais da área, liderava os debates sobre as questões da formação dos recursos
humanos na enfermagem na época. Referida entidade marcou sua presença em
decisões importantes no cenário político, como se constatou em documentos como atas
da subcomissão de educação, da ABEn/SP, em que se discutia a necessidade de
formação de pessoal em nível médio em enfermagem, na década de
1970,considerando -se que mais da metade do contingente de enfermagem era
majoritariamente sem formação específica. Também por conta dessa realidade, houve
iniciativas governamentais para tentar reverter essa situação. Apesar das questões do
ensino da enfermagem não se encontrarem explicitadas no texto da LDB nº 5.692/71,
os resultados deste trabalho revelaram que a legislação estudada teve desdobramentos
nas decisões políticas no âmbito do ensino profissionalizante e, consequentemente,
impactou sobre a formação dos profissionais de enfermagem. Conclusão: O
compromisso histórico da ABEn, através de suas lideranças nacionais, foi de
fundamental importância para a consolidação do ensino profissionalizante em
enfermagem, apesar da forte repressão política que sufocava as lutas sociais no
contexto estudado.
Palavras-chave: Educação em enfermagem. História da enfermagem.Legislação de
enfermagem.

Abstract: The assurance of historical background in nursery teaching at a professional
level in the 1970s was the object of this investigation. Objectives: It was aimed to
describe and analyze the socio-political and historical circumstances in which Law no
5.692, of August 12, 1971, Guidelines and Bases of National Education was
promulgated; to discuss changes and consequences of the application of this law in the
professional teaching in nursing. Theoretical- methodological references: Its a
descriptive, qualitative, exploratory and social-historical, document based analysis study.
We choose micro-history to give support to the theoretical discussion of the results of
this investigation once analyzing historical documents from the perspective that,
although you cant contemplate the entire society from a social fragment, it can reflect
something from the social reality involving the human fragment examined. The
delimitation of the historical sources for the study includes the acervo do arquivo
histórico da Associação Brasileira de Enfermagem - São Paulo Section, the acervo
documental sobre a ABEn/SP, placed on the Centro Histórico Cultural da Enfermagem
Ibero-Americana da Escola de Enfermagem da USP and the série documenta from the
Ministério da Educação e Cultura. Results: Starting with the Law no 5.692/71, the
nursing education was completely integrated to the national educational system and its
promulgation occurred during the military dictatorship based on the ideology of the
"MIlagre Econômico". According to this ideology, the Brazilian educational system would
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fit the development economic model, with trained technical personnel, aiming to
increase and lower costs of human resources. ABEn, as a representative entity of the
political and ideological interests of professionals, led discussions on the issues of
human resources training in nursing at that time. That entity marked its presence in
important decisions on the political scene, as evidence in documents such as atas da
subcomissão de educação, ABEn - São Paulo Section, in which they discuss the need
for trained staff in the nursery technical level, at the decade of 1970, once more than half
of nursing was majorly people without special training. Also this fact contributed for
government initiatives to reverse this scenario. Despite the issues of nursery teaching
are not explicit in the text of the Law no 5.692/71, the results of this study revealed that
the legislation impacted in consequences in political decisions in the context of
professional education and consequently impacted on the nursing teaching. Conclusion:
Historic commitment ABEn through its national leadership was crucial for the
consolidation of nursery teaching in a professional level, despite strong political
repression that stifled the social struggles in the context studied
Key words: Education in nursing. History of nursing. Law in nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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MARTINS, Thaís Yamasaki de Campos. Avaliação da acurácia de dignósticos de
enfermagem em Sistema de Documentação Eletrônica. 2014. p.84. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Peres, Heloisa Helena Ciqueto
Resumo: Introdução: A avaliação de Registro de Eletrônico de Saúde está voltada,
principalmente, para estudos sobre a usabilidade, apresentando grande lacuna na área
de avaliação da qualidade e da eficácia de sistemas de documentação eletrônica.
Objetivo: Comparar o grau de acurácia dos diagnósticos de enfermagem gerados no
Sistema de Documentação Eletrônica do Processo de Enfermagem da Universidade de
São Paulo (PROCEnf-USP) e no papel por graduandos de enfermagem. Metodologia:
Estudo exploratório-descritivo, desenvolvido na Escola de Enfermagem da Universidade
de São Paulo (EEUSP). Foram convidados a participar do estudo 53 alunos do 7°
semestre do curso de graduação em enfermagem da EEUSP e 25 graduandos
aceitaram participar do mesmo e assinaram o Termo de Consentimento livre e
Esclarecido. A amostra foi constituída por 17 graduandos considerando os critérios de
inclusão. A coleta de dados foi realizada por meio de dois formulários. O primeiro com
dados de identificação dos graduandos, bem como perguntas fechadas sobre o uso de
sistemas de documentação eletrônica e a aprendizagem de diagnósticos. O segundo
formulário apresentava dois estudos de caso relacionados a saúde do adulto e do idoso
utilizados para o registro dos diagnósticos de enfermagem no papel e no sistema
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eletrônico. Para identificar os diagnósticos elaborados a partir da utilização do
PROCEnf-USP cada aluno recebeu senha e login, bem como foram realizadas
orientações sobre o sistema. Resultados: Os graduandos apresentaram idade média de
22 anos, 92% eram do sexo feminino, 64% tiveram contato com conteúdo teórico sobre
diagnóstico de enfermagem em disciplina específica da graduação, 84% obtiveram
conteúdo teórico e prático do Processo de Enfermagem na graduação, 62,5% dos
alunos nunca tinham tido contato com sistema de documentação eletrônica, 52% dos
alunos referiram ter mais facilidade para elaborar diagnósticos no papel do que no
PROCEnf-USP. Em relação a acurácia comparando os diagnósticos do papel e do
sistema, houve significância estatística nos diagnósticos altamente acurados (p=0,011)
demonstrando que os alunos quando utilizam o PROCEnf-USP determinam
diagnósticos mais acurados. Conclusâo: Os graduandos determinam diagnósticos com
alto grau de acurácia quando utilizam o sistema PROCEnf-USP comparado com o
registro em papel. Esse estudo permite concluir que a utilização de sistemas de apoio a
decisão estruturados a partir linguagens padronizadas possibilitam aprimorar o grau de
acurácia diagnóstica, favorecendo o Processo de Enfermagem e a qualidade
assistencial e educacional. A inserção de tecnologias da informação no ensino do
diagnóstico de enfermagem propicia melhorar a compreensão e a habilidade da
documentação de enfermagem e o raciocínio clínico dos graduandos.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Educação em enfermagem. Informática
em enfermagem.

Abstract: This descriptive exploratory study aims to compare the degree of accuracy of
nursing diagnosis generated on Electronic Documentation, University of São Paulo
(PROCenf-USP) Nursing Process System and the role of nursing students. The study
was conducted at the School of Nursing, University of São Paulo (EEUSP). Were invited
to participate in the study, students of 7th semester of undergraduate nursing EEUSP.
Agreed to participate 25 students according to exclusion criteria. The sample consisted
of 17 undergraduates. Data collection was performed using 2 forms containing
identifying data of the students such as locked on the use of electronic documentation
systems and learning diagnostic questions. The second form contained two case studies
related to the health of adults and the elderly used to record the nursing diagnosis in the
paper and the electronic system. To identify the diagnosis made from the use of
PROCenf- USP each student received login and password as well as guidance on the
system were made. Regarding the results of the undergraduates had a mean age of 22
years, 92 % were female, 64 % had contact with theoretical content on nursing
diagnosis in a specific discipline of graduation, 84 % obtained theoretical and practical
content of the Nursing Process in graduate, 62.5 % of students had never had contact
with electronic documentation system, 52 % of students reported having more facility to
develop diagnostics on paper than in PROCenf - USP. Regarding comparing the
diagnostic accuracy of the paper and the system was no statistical significance in highly
accurate diagnoses (p = 0.011) demonstrating that when students use the USP PROCenf determine more accurate diagnoses. The conclusion to this study that the use
of support systems with structured decision from standard languages let you enhance
the diagnostic accuracy , favoring the nursing process and quality care and education ,
and the integration of information technologies in the teaching of nursing diagnosis
enabling better understanding and skill of nursing documentation and clinical reasoning
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of undergraduates.
Key words: Nursing informatics. Nursing diagnosis. Education nursing.
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SILVA, Barbara Felix Fragazi da. Egressas japonesas da Escola de Enfermagem da
USP: memória histórica da década de 70. 2014. p.213. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Freitas, Genival Fernandes de
Resumo: Desde o início de suas atividades como instituição de ensino, o grande
contingente de alunas orientais na Escola de Enfermagem da USP (EEUSP)
é
evidente, sendo ratificados pelos registros existentes no Serviço de Graduação da
Escola, a presença expressiva de alunos dessa descendência, mais especificamente
de japonesas. A década de 19 1970 caracterizou-se pelo maior número, além de ter
sido um período de transição do sistema de internato para o sistema aberto, em que
alunas e professoras deixaram de morar na Escola. O presente estudo teve como
objeto o conhecimento sobre as experiências das ex-alunas japonesas (nikkeis e
nisseis), egressas desta Escola, bem como suas vivências acadêmicas. Objetivos:
Descrever as vivências de alunas descendentes de japonesas egressas da Graduação
na EEUSP na década de 191970; Conhecer como eram as normas estabelecidas
pela Escola e pelos docentes e o dia a dia na Universidade, analisando essas questões
sob a óptica do referencial teórico de Pierre Bourdieu.Referencial teóricometodológico: Trata-se de estudo descritivo, qualitativo, exploratório e de natureza
histórico-social que utilizou a ferramenta da História Oral temática para a coleta
dos dados. Optou-se pelo referencial teórico de Pierre Bourdieu para análise dos
dados, o qual possibilita compreender e discutir a configuração e origem de diferentes
espaços sociais, hierarquias, habitus, lutas simbólicas e capital cultural no campo
acadêmico. Considerando-se o fato da década de 1970 apresentar o número mais
expressivo de japonesas, selecionou-se uma colaboradora, inicialmente, como "ponto
zero, e a partir daí criou-se uma rede, com as indicações das próximas que seriam
entrevistadas. Utilizou-se instrumento de coleta de dados para realização da entrevista
semi-estruturada, com questões norteadoras que possibilitaram o desvelamento do
fenômeno estudado, sendo realizadas dez entrevistas no conjunto. Resultados:
Levantou-se junto ao Serviço de Graduação da EEUSP a listagem dos nomes das
alunas japonesas,desde a origem dessa Escola até 2010. Na década de 191970,
aproximadamente 219 (30%) do total de alunas da Escola eram japonesas. Foram
elaboradas nove categorias temáticas que emergiram dos discursos, a saber: origem e
relação familiar; opção pela enfermagem; entendendo a expressiva presença japonesa
na Escola; relação entre alunas e professores, relação entre alunas; festas,
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convivência social e atividades extracurriculares; disciplina na Escola, contexto
histórico-político e fatos e lembranças marcantes. As falas permitiram retratar a
memória dessas mulheres na EEUSP, contextualizando com o período histórico da
Ditadura Militar, a transição entre o sistema de internato e o sistema atual (sem
internato) e os fatos relevantes de suas experiências na Universidade. Conclusão: Os
achados possibilitaram desvelar a interface de aspectos culturais com a escolha
profissional das colaboradoras, bem como a formação pessoal e intelectual e o quanto
as histórias dessas mulheres foi marcada pelas relações interpessoais com suas
colegas e com o corpo docente. A escolha do referencial teórico mostrou-se adequado
para a análise dos discursos, aproximando as falas aos conceitos de Bourdieu. Por
fim, a pesquisa concedeu visibilidade e reconhecimento sobre acontecimentos
vivenciados pelas alunas japonesas, evidenciando parte da identidade social da
EEUSP.
Palavras-chave: Cultura. História da enfermagem. Japonesas.

Abstract: Introduction: Since the beginning of its activities as a teaching institution, the
presence of a large numbers of eastern students in the School of Nursing of the
University of Sao Paulo is evident, being ratified by the records in the Service Graduate,
the significant presence of students of this descent, more specifically Japanese. The
191970s was characterized by the largest number of Japanese (Nikkei and Nissei), and
this is a period of transition from internship to a open one. The present study had as its
object the knowledge about the experiences of grads Japanese students, as well as
their academic experiences during the graduation, linked to the political moment of the
time. Objectives: To describe the experiences of Japanese descent students in the
191970s in EEUSP; to know how the standards were set by the School and the
teachers and the routine in the University, analyzing these issues from the
perspective of the theoretical framework of Pierre Bourdieu.Theoretical - methodological:
This is a descriptive, qualitative, exploratory and historical-social study,that used the tool
of Oral History theme for the collection of data. We opted for the theoretical framework
of Pierre Bourdieu to analyze the data, which allows us to understand and discuss the
setting and origin of different social spaces, hierarchies, struggles symbolic and cultural
capital in the academic field. Considering the fact the 1970 present the most significant
number of Japanese, we selected a collaborator initially as "zero", and from there set up
a network, with indications that the next would be interviewed. Instrument was
used to collect data to perform the semi-structured interview, with guiding
questions that enabled the unveiling of the phenomenon, being held in conjunction
of ten interviews. Results: In the 1970's, approximately 219 (30%) of total students from
the school were Japanese. Were elaborated nine themes that emerged from the
discourses, such as: home and family relationship; choice of nursing, the
Japanese presence in school: understanding the significant presence; relationship
between students and teachers, the relationship between students, parties, socializing
and extracurricular activities, school discipline, historical and Cultura political context
and facts and remarkable memories. The speeches were rich in content, and can
portray the memory of these women in EEUSP, contextualizing the historical
period of military dictatorship, the transition between the internship and the current
system (no internship) and the relevant facts of their experiences in University.
Conclusion: The findings reveal the possible cultural interface with the professional
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choice of collaborators, as well as the personal and intellectual, and how the stories of
these women was marked by interpersonal relationships with their peers and with
faculty. The choice of theoretical framework was adequate for the analysis
of
discourse, the lines approaching the concepts of Pierre Bourdieu. Finally, research
has given visibility and recognition of events experienced by Japanese students,
showing part of the social identity of EEUSP.
Key words: History of nursing. Women japanese. Culture.
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NÓBREGA, Caroline Rife. Custo do tratamento farmacológico ambulatorial
destinado às mulheres portadoras de câncer de mama. 2014. p.100. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Lima, Antônio Fernandes Costa
Resumo: Introdução: No Brasil são escassos os estudos que abordam custos em
serviços de saúde, mais ainda na área da Oncologia, disciplina complexa que agrega
procedimentos diagnósticos e terapêuticos de alta tecnologia e mão de obra
especializada a fim de melhorar a qualidade de vida e sobrevida das pessoas com
câncer. Objetivo: Identificar o custo total médio (CTM) de procedimentos relacionados
ao tratamento quimioterápico ambulatorial destinado às mulheres portadoras de câncer
de mama em um hospital privado. Método: Pesquisa quantitativa, exploratória,
descritiva, do tipo estudo de caso, realizada no Ambulatório de Quimioterapia (Amb Qt)
de um hospital privado da cidade de São Paulo. O CTM foi calculado multiplicando-se o
tempo despendido pelos profissionais envolvidos no tratamento farmacológico
(Farmacêuticas, Auxiliar de Farmácia, Enfermeiras e Técnica de Enfermagem) pelo
custo unitário da mão de obra direta (MOD), somando-se ao custo dos materiais,
fármacos e soluções. Para a realização dos cálculos utilizou-se a moeda brasileira
(R$). Resultados: Durante cinco meses de coleta de dados realizaram-se 60
observações de procedimentos abrangendo desde o preparo até o descarte dos
resíduos quimioterápicos. Houve predomínio do antineoplásico Paclitaxel (41,67%) e do
esquema combinado Adriblastina /Ciclofosfamida (35,00%). O CTM do processo
correspondeu a R$ 1.783,01 (100%), sendo R$ 1.671,66 (93,75%) com fármacos, R$
74,98 (4,21%) com materiais, R$ 28, 49 (1,60%) com MOD e R$ 7,88 (0,44%) com
soluções. Conclusão: A partir da realização desta pesquisa espera- se que os
resultados obtidos contribuam com a gestão de custos no Amb QT e possam inspirar a
condução de investigações semelhantes em outros contextos, públicos ou privados,
para ampliação dos conhecimentos acerca da temática em questão.
Palavras-chave: Enfermagem oncológica. Neoplasias da mama.Quimioterapia.
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Abstract: Introduction: In Brazil there are few studies about costs in health services,
even more in Oncology complex discipline which aggregates high- technology
diagnostic and therapeutic procedures
and specialized workforce, in order to
improve the quality of life and survival of people with cancer. Knowing, analyzing and
managing costs of such procedures become indispensable due to its economic impact
on health systems, organizations, patients and their families. Objective: Identifying the
average total cost (ATC) of the pharmacological outpatient treatment for women with
breast cancer in a private hospital. Method: Quantitative, exploratory, descriptive
research, of the sort case study, performed at the Chemotherapy Outpatient Clinic
(CHEMO OPC) of a private hospital in the city of São Paulo. The ATC was calculated by
multiplying the time spent by the professionals involved in the pharmacological
treatment (Pharmacist, Pharmacy Assistant, Nurses and Nursing Technician) by the
unit cost of the direct labor (DL), added to the cost of materials, medicine and solutions.
In order to perform these calculations the currency used was the Brazilian Real (R$).
Findings: In five months of data collection 60 observations were done, from the
preparation to the disposal of Chemotherapy waste. There was a predominance of the
antineoplastic Paclitaxel (41.67%) and the Adriblastine/Cyclophosphamide (35,00%).
The ATC of the process corresponded to R$ 1,783.01 (100%), of which R$ 1,671.66
(93.75%) derive from medicine, R$ 74.98 (4.21%) from materials, R$ 28.49 (1.60%)
from DL and R$ 7.88 (0.44%) from solutions. Conclusion: It is expected that the
discoveries of this research shall contribute with the cost management at the
CHEMO OPC and may inspire the undertaking of similar investigations under other
contexts, either public or private, for the enlargement of knowledge of the matter in
question.
Key words: Oncologic nursing. Breast neoplasm. Chemotherapy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-13052014-154403/pt-br.php

Nº de Classificação: 19117
LEAL, Ana Emilia Ramos Bagueira. Construção de instrumento para medir a carga
de trabalho do assistente técnico administrativo. 2014. p.115. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Gaidzinski, Raquel Rapone
Resumo: Introdução: A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de atendimento
da Atenção Básica, que apresenta um processo de trabalho específico e que necessita
de uma estrutura de funcionamento, que subsidie as atividades assistenciais. Para
tanto, é papel do profissional Assistente Técnico Administrativo (ATA) propiciar suporte
para as equipes das Unidades de Saúde da Família (USF). No entanto, este
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profissional apresenta invisibilidade por não ser o protagonista da assistência e há
poucos estudos sobre o seu processo de trabalho. Objetivo: Construir e validar um
instrumento para medir o tempo dispendido pelo ATA no desempenho das atividades
diárias em USF. Método: Pesquisa metodológica de campo, desenvolvida nas etapas:
identificação e classificação das atividades, validação das intervenções/atividades
elencadas no instrumento, por meio de oficina de trabalho, com os profissionais ATA e
gerentes de USF, selecionadas e teste piloto do instrumento construído, em uma USF,
pela técnica de amostragem do trabalho, em intervalos fixos de 10 minutos de
observação, de oito ATA, durante a jornada de trabalho em cinco dias. Resultados: O
instrumento foi composto por 59 atividades, agrupadas em 15 intervenções dos ATA.
No teste piloto, verifica-se que 100% das intervenções realizadas pelos ATA, estavam
presentes no instrumento proposto. A distribuição média do tempo de trabalho dos
ATA correspondeu: 73,5% em intervenções administrativas, 7,8% em tempo de espera,
8% em atividades pessoais e 10,7% de ausência no trabalho. As intervenções que
mais contribuíram na carga de trabalho dos ATA foram: "Recepção do Usuário à USF",
29% do tempo; "Digitação de Mapa de Produção Diário dos Profissionais Assistenciais",
12,3% e "Organizar o Serviço de Arquivamento" 10,3%. Conclusão: O instrumento
construído e aplicado em uma USF possibilitou: indicar parâmetros, quanto ao tipo,
frequência e tempo despendido nas intervenções/atividades realizadas pelos ATA, em
unidades com ESF. No ntanto, o instrumento necessita ser validado em uma
amostra de USF, que permita oferecer dados seguros para o dimensionamento dos
ATA.
Palavras-chave: Dimensionamento de pessoal. Estratégia de saúde da família. Pessoal
administrativo.

Abstract: : Introduction: The Family Health Strategy is a model of attendance of Basic
Attention that shows a specific process of work and that needs a working
structure that subsidises the assistance activities. For this purpose, it is the role of
the Administrative personnel to provide support for the Family Health Unit teams
(USF). However, this professional features invisibility for not being the protagonist of the
assistance in addition to few studies about his process of work. Objective: Build and
validate a tool to measure the time spent by the administrative personnel on his or her
daily activities within the USF. Method: Field methodological research, developed on
these stages: identification and classification of the activities, validation of the
interventions/
activities registered
in the tool, by workshop
with selected
professionals and USF managers and pilot test of the built tool, on a USF, by the
sampling
of the work, in ten-minute- observation intervals, from eight
Administratives personnel , during their five working days. Results: The tool was
formed by 59 activities grouped in 15 administrative personnel interventions. The pilot
test shows that 100% of the interventions done by the Administrative personnel
were present on the proposed tool. The average Administrative
personnel
working time distribution is: 73.5% of administration interventions, 7.8% of waiting
time, 8% of personal activities and 10.7% of absences. The interventions that
most contributed to the load of work were: "Reception of the USF users" 29% of the
time, "The data process of the daily production map of assistance professionals"
12.3% and "Organize the archiving service" 10.3%. Conclusion: The tool built and
applied on a USF enabled the indication of parameters, concerning type, frequency and
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time spent in the interventions/ activities done by the Administrative personnel in
ESF units. Yet the tool needs to be validated in a USF sample that offers safe data for
the Administrative personnel dimensioning.
Key words: Administrative personnel. Personnel downsizing. Family health strategy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-25082014-162941/pt-br.php

Nº de Classificação: 18598
MELLO, Talitha Bordini de. Comunicação de más notícias: experiência de mães de
crianças e adolescentes com câncer. 2013. p.89. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia de
Resumo: Mesmo com os avanços tecnológicos, a comunicação permanece sendo uma
ferramenta primária e indispensável por meio da quais profissionais de saúde e
usuários trocam informações. Elementos como empatia, compreensão, interesse,
desejo de ajuda e bom humor são essenciais para promover um ambiente de conforto
emocional, o qual pode proporcionar ao paciente e membros da equipe de saúde
melhores condições para a comunicação de notícias difíceis. Este momento pode
envolver não somente a revelação do diagnóstico, como também a progressão da
doença, a necessidade de procedimentos invasivos ou o encaminhamento para
cuidados paliativos. O objetivo do presente estudo foi descrever a experiência de mães
de crianças e adolescentes com câncer diante da comunicação de más notícias. Tratase de um estudo de natureza descritiva e exploratória, com análise qualitativa dos
dados. Participaram mães de crianças e adolescentes com câncer em
acompanhamento em um hospital-escola do interior do estado de São Paulo; como
instrumento de coleta de dados, optamos pelo grupo focal. A análise do material
empírico ocorreu segundo o processo de análise de conteúdo do tipo temática indutiva
com organização ao redor de três temas: A comunicação da má notícia, descrito com
base na revelação do diagnóstico de câncer, no modo de comunicar e na compreensão
diante da notícia; A revelação da notícia para a criança e adolescente, que trata da
comunicação com a criança e o adolescente, os envolvidos no processo de revelação
do diagnóstico, abrangendo o autocuidado e a tomada de decisão; Comunicação dos
cuidados paliativos, referente à comunicação da mudança do cuidado curativo para os
cuidados paliativos. Observamos que um dos aspectos em comum nos diferentes
grupos focais foi o impacto da revelação do diagnóstico de câncer, associado a
sentimentos de dor, sofrimento e medo da morte, no entanto, entrelaçados pela
esperança da cura. Para algumas mães, o filho não deveria ter conhecimento da
doença e do tratamento, nem participação ativa nesse processo, pois assim não
sofreria. Por outro lado, observamos mães que destacaram o momento da
comunicação, mesmo que de uma má notícia, como importante, pois contribuiria para
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que o filho tivesse uma melhor adesão aos cuidados e tratamento, acreditando que tal
tarefa é conduzida de forma mais apropriada pelos pais com apoio da equipe de saúde.
Outro ponto relevante nos resultados foi o impacto da comunicação da transferência
dos cuidados curativos para paliativos, pois, diferentemente do momento da revelação
do diagnóstico, a esperança do tratamento com a finalidade de cura não esteve
presente. Os resultados do estudo podem contribuir para a compreensão da
experiência dessas mães com vistas à produção de cuidados de saúde que atendam às
reais necessidades de crianças e adolescentes com câncer e de seus pais diante da
comunicação de más notícias.
Palavras-chave: Câncer. Comunicação. Mães.

Abstract: Despite the advances in technology, communication remains a primary and
indispensable tool through which healthcare professionals and users exchange
information. Elements such as empathy, understanding, interest, desire to help and
good mood are essential to promote an environment of emotional comfort, which can
provide patients and members of the healthcare team with better conditions to
communicate difficult news. That moment can involve not only the disclosure of the
diagnosis, as well as information concerning the progression of the disease, a need for
invasive procedures or a referral to palliative care. The aim of this study was to describe
the experience of mothers of children and adolescents with cancer facing the
communication of bad news. This descriptive and exploratory study was performed
using qualitative data analysis. The participants were mothers of children and
adolescents with cancer undergoing treatment at a teaching hospital in the state of São
Paulo. Data collection was performed using chose the focus groups. Thematic content
analysis of the empirical material was performed, and organized considering three
themes: Communication of bad news, described based on the disclosure of the cancer
diagnosis, how it was communicated, and how the news was understood; Revealing the
news to children and adolescents, comprising the communication with children and
adolescents, those involved in disclosing the diagnosis, as well as self-care and
decision-making; Communication of palliative care, refers to communication the change
from curative care to palliative care. It was observed that one of the common features in
the different focus groups was the impact of the disclosure of the cancer diagnosis,
associated with feelings of pain, suffering and fear of death, however, always entwined
with the hope of healing. Some mothers preferred their child not be informed about the
disease and treatment, and not participate actively in this process, because that way,
her child would not suffer. On the other hand, it was observed that mothers emphasized
the moment of communication as important, even when involving bad news, because it
would improve their child's adherence to care and treatment, and that this task is better
conducted by parents when they receive support from the health team. Patients and
families referred that the communication about changing from curative to palliative care
was the most difficult moment for them, because, unlike the disclosure of the diagnosis,
in this case the hope of healing was not present. The results of the study can contribute
to understanding the experience of these mothers with a view to producing healthcare
that meets the real needs of children and adolescents with cancer and their parents
facing the communication of bad news.
Key words: Communication. Cancer. Mothers.
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Nº de Classificação: 18600
CÉSAR, Juliana Guimarães Silva Padrão de uso de álcool e outras drogas em
famílias de usuários cadastrados como alcoolistas em uma unidade de estratégia
de saúde da família. 2013. p.100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção em Saúde
Orientador: Cardoso, Lucilene
Resumo: As equipes de Estratégia de Saúde da Família desenvolvem ações de
vigilância, prevenção, promoção e recuperação da saúde do indivíduo, da família e da
comunidade. Estas atuam de forma integral e contínua, no nível de atenção primária.
Neste contexto, o uso e abuso de álcool e outras drogas se destacam como
problemática multifatorial que acarreta impactos sociais e econômicos que afetam o
desenvolvimento dos países. O álcool é a droga mais consumida em todo mundo e o
uso de múltiplas drogas pode agravar os danos causados para o indivíduo e sua
família, constituindo um desafio à saúde pública. Foi objetivo desta pesquisa investigar
o padrão de uso de álcool e outras drogas e tratamentos recebidos entre os usuários
identificados em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família com alcoolismo e
seus familiares. Para tanto, realizamos um estudo transversal, com abordagem
quantitativa em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família, no município de
Ribeirão Preto-SP, com a utilização dos testes Alcohol Use Disorders Identification Test
(AUDIT), Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) e um
Questionário Sociodemográfico e Clínico. A maioria dos usuários identificados com
alcoolismo era do sexo masculino (87,5%). 93,7% faziam uso de bebida alcoólica,
sendo que 18,7% apresentaram provável dependência, 56,3% consumo de risco e 25%
consumo de baixo risco. Foi observado que 62,5% eram fumantes, 18,7% e 6,2% já
fizeram uso de maconha e cocaína na vida, respectivamente. No momento da pesquisa,
6,2% apresentavam risco moderado de consumo de maconha. Ainda, 50% declararam
problemas de saúde, 12,5% relataram atendimento e tratamento relacionado ao
consumo de álcool no último ano e 18,7% na vida, há mais de um ano. Quanto aos
familiares, a amostra era composta majoritariamente por mulheres (94,1%), sendo que
58,8% faziam uso de bebida alcoólica e 11,8% apresentavam consumo de risco. Foi
observado que 35,3% eram fumantes, 11,8% já fizeram uso de maconha na vida, sendo
que 5,9% já utilizaram outras drogas e no momento da pesquisa tinha consumo de risco
moderado de cocaína ou crack. A maioria (70,6%) relatou problemas de saúde, 5,9%
relataram ter iniciado tratamento para o tabagismo no ano e 5,9% declararam
tratamento na vida para consumo de drogas. Observou-se que o uso de álcool esteve
presente tanto entre os usuários identificados com alcoolismo quanto entre seus
familiares, sendo alguns identificados com padrão de consumo de risco e outros com
dependência desta droga. Trata-se, portanto, de informações importantes para que a
equipe desenvolva ações para prevenir complicações advindas deste consumo, pois
sabe-se que o uso de álcool e outras drogas pode trazer graves problemas no contexto
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individual e familiar.
Palavras-chave: Alcoolismo. Detecção do abuso de substâncias. Drogas ilícitas.

Abstract: The teams of Health Family Strategy develop surveillance, prevention,
promotion and recovery actions for individual, family and community health. These
teams act fully and continuously at the primary care level. In this context, the use and
abuse of alcohol and other drugs stand out as multifactorial problem which causes social
and economic impacts that affect the development of countries. Alcohol is the most
consumed drug in the world and the use of multiple drugs can worsen the damage
caused to the individuals and their families, it is a challenge to public health. The
objective of this research was to investigate the pattern of use of alcohol and other drugs
and treatments received by users identified as alcoholics and their families in a Health
Family Strategy unit. Therefore, we conducted a cross-sectional, study with a
quantitative approach for a Health Family Strategy unit, in Ribeirão Preto-SP, with the
use of the following tests: Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Alcohol,
Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) and Sociodemographic
and Clinical Questionnaire. Most users identified with alcoholism were male (87.5%),
93.7% used alcohol, and 18.7% had probable dependence, 56.3% risk consumption and
25% low risk consumption. It was observed that 62.5% were smokers, 18.7% and 6.2%
had used cannabis and cocaine, respectively in their lifetime. At the time of the survey,
6.2% had moderate risk of cannabis use. Still, 50% reported health problems, 12.5%
reported care and treatment to alcohol consumption in the last year and 18.7% in their
lifetime before the last year. Regarding the family members, the sample consisted
mostly of women (94.1%), and 58.8% used alcohol and 11.8% had risk consumption. It
was observed that 35.3% were smokers, 11.8% have already used cannabis in their
lifetime, and that 5.9% had used other drugs and at the time of the survey had moderate
risk consumption of cocaine or crack. The majority (70.6%) reported health problems,
5.9% reported smoking treatment within the last year and 5.9% reported drug use
treatment in their lifetime. It was observed that the alcohol use was present both
between users identified as alcoholics and their families, some being identified as risk
consumption pattern and others with probable dependence of this drug. It is therefore,
important information for the team to develop actions to prevent complications which
may come from this consumption, since it is known that the use of alcohol and other
drugs can cause serious problems in the individual and family context.
Key words: Alcoholism. Street drugs. Substance abuse detection.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-13012014-114153/pt-br.php

Nº de Classificação: 18603
ABRAHÃO, Emily de Souza. Sentidos atribuídos à violência intrafamiliar contra
crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde da família: desafios e
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potencialidades da assistência. 2013. p.162. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de Saúde Mental
Orientador: Scherer, Zeyne Alves Pires
Resumo: A violência tem imposto uma sobrecarga na qualidade de vida da população e
nos serviços de saúde. Apesar de terem ocorrido avanços na saúde pública com
relação ao reconhecimento da violência como um problema de saúde, os profissionais
têm encontrado dificuldades para oferecer repostas à violência. Assim, o objetivo deste
estudo foi investigar quais os sentidos atribuídos à violência intrafamiliar contra crianças
e adolescentes pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família e os desafios e
potencialidades que encontram na assistência. Trata-se de um estudo de natureza
descritiva, com análise qualitativa dos dados, realizado com cinco profissionais de
Saúde da Família. Utilizamos neste estudo como procedimento de coleta de dados a
entrevista semiestruturada, analisada pela técnica de Análise de Conteúdo Temática. A
complexidade da violência intrafamiliar se manteve nos discursos dos profissionais de
saúde da família, atribuindo-lhes diferentes explicações para sua ocorrência. Sendo
assim, ela não aparece como algo naturalizado, pois, recorrem às explicações
históricas, culturais, políticas e econômicas. Além disso, por estarem atuando na
Política de Saúde da Família, também, apontaram para as violências que ocorrem nos
arredores, no território onde moram as famílias e trabalham os profissionais. Entre as
potencialidades apontadas pela equipe com relação à violência intrafamiliar e outras
violências, esteve a fácil identificação dos casos e também, a possibilidade de
compreendê-la a partir do contexto em que ela ocorre. Sendo assim, o trabalho em
equipe, a intersetorialidade, o apoio de equipes de matriciamento e as tecnologias leves
de cuidado aparecem como recursos para acolher a violência intrafamiliar na Estratégia
Saúde da Família. Quanto aos desafios, estes começam com a falta de preparo desde
a graduação para lidar com a questão da violência, as capacitações profissionais para a
qualificação que não incluem o tema de maneira que leve à reflexão e à mudança nos
processos de trabalho e a falta de apoio de uma equipe ampliada e outros setores para
dialogar com a equipe. A notificação embora seja um desafio, se configura como uma
potência para analisar e transformar o processo de trabalho. O estudo apontou que
apesar do profissional de saúde da família reconhecer a violência como questão de
saúde, ainda é necessário formular e programar políticas que melhorem a gestão e
ampliem a oferta de serviços e a resolubilidade das ações, buscando com isso,
promover visibilidade à violência.
Palavras-chave: Maus-tratos infantil. Profissionais da Saúde. Programa de saúde da
família.

Abstract: Violence has imposed a burden on quality of life and health services.
Although there have been advances in public health with respect to the recognition of
violence as a health problem, professionals have found it difficult to provide responses
to violence. So, the objective of this study was to investigate what are the meanings
attributed to family violence against children and adolescents by professional of Family
Health Strategy and the challenges and possibilities they find in attendance. This was a
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descriptive study with qualitative data analysis, performed with 05 professional of Family
Health. We use this study, as a data collection procedure, semi-structured interviews,
analyzed by the Thematic Content Analysis. The complexity of family violence has
remained in the discourse of family health professional by assigning different
explanations for its occurrence. Thus, it does not appear as something adopted, once
they resort to historical, cultural, political and economic explanations. Moreover, once
they act at the Family Health Policy, also pointed to the violence occurring in the
surroundings, the territory inhabited by families and working professionals. Among the
strengths identified by the staff in relation to domestic violence and other kinds of
violence, was the easy identification of cases and also the possibility to understand it
from the context in which it occurs. Thus, teamwork, intersectoral coordination, matricial
supporting teams and light technologies of care appear as resources to accommodate
family violence in the Family Health Strategy. As for challenges, they start with the lack
of preparation from college to deal with the issue of violence, the professional training for
qualification that does not include the issue of violence which leads to reflection and
change in work processes and the lack of supporting expanded team and other sectors
to dialogue with the staff. Notification, although challenging, is configured as an output to
analyze and transform the labor process. The study found that despite the health
professional to recognize family violence as a health issue, it is still necessary to
formulate and program policies which improve the management, expanding the range of
services and resoluteness of actions, seeking thereby promote more visibility to
violence.
Key words: Health professionals. Family Health Program. Child Abuse.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 18594
ZENDRON, Patrícia Fernanda Dimas. Satisfação de familiares cuidadores de
pacientes portadores de transtornos mentais com um serviço de saúde mental de
um município do interior paulista. 2013. p. 61. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem Psiquiática: o doente, a doença e as práticas
terapêuticas.
Orientador: Cardoso, Lucilene
Resumo: Diante das profundas mudanças na assistência em saúde mental é de suma
importância que a família seja inserida no processo terapêutico. Desta maneira urge a
necessidade de se verificar quais são suas necessidades e avaliar sua satisfação em
relação ao atendimento dispensado pelo serviço de saúde mental a seu familiar doente.
Objetivo: verificar a satisfação de familiares cuidadores de pacientes portadores de
transtornos mentais com um serviço de saúde mental e seus fatores associados.
Método: Trata-se de um estudo transversal, exploratório e descritivo realizado junto a
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36 familiares cuidadores de portadores de transtornos mentais em um município do
interior paulista. Considerações finais: Ressalta-se a necessidade de serem realizados
estudos sequenciais e contínuos nos serviços para que haja constante reavaliação,
aprimoramento e qualificação da assistência em saúde mental.
Palavras-chave: Família. Satisfação. Serviços de saúde.

Abstract: Given the profound changes in mental health care is extremely important that
the family be entered into the therapeutic process. Thus there is an urgent need to
check what your needs are and evaluate their satisfaction with the care provided by
mental health services to your family sick . Objective: To verify the satisfaction of family
caregivers of patients with mental disorders with a mental health service and its
associated factors. Method: This was a cross-sectional, exploratory and descriptive
study conducted with 36 family caregivers of people with mental disorders in a town in
paulista.Final Thoughts: We emphasize the need for studies in continuous theads and
services so there is constant reevaluation improvement and qualification of mental
health care.
Key words: Satisfaction. Health services. Family.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 18595
GAVIN, Rejane Salomão. Depressão, estresse e ansiedade: um enfoque sobre a
saúde mental do trabalhador. 2013. p.108. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção à saúde
Orientador: Donato, Edilaine Cristina da Silva Gherardi
Resumo: Depressão, estresse e ansiedade são condições comuns no contexto laboral
e coexistem num mesmo indivíduo, criando relações que necessitam de uma melhor
compreensão. Objetivos: identificar a associação entre sintomatologia depressiva e
variáveis sociodemográficas, características de trabalho, exposição ao estresse
ocupacional e condições de saúde mental entre trabalhadores de uma universidade
pública do interior de São Paulo. Método: estudo epidemiológico, descritivoexploratório, de corte transversal, com amostra de 925 indivíduos. Os instrumentos de
coleta de dados foram: Questionário de Dados Sociodemográficos (QSD), Job Stress
Scale (JSS), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), Inventário de Depressão de Beck
(BDI) e Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). Os dados foram submetidos à
estatística descritiva e analítica. Resultados: A amostra foi composta por uma maioria
de mulheres (54,9%); na faixa etária de 40 a 49 anos (40,5%); com ensino superior
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completo (51,0%); sendo praticantes de alguma religião com 93,6%; casados (66,4%);
com filhos (69,0%); exercendo função de nível médio (52,9%); tempo de exercício no
trabalho de até 10 anos (45,9%). Estavam altamente expostos ao estresse ocupacional
18,7% da amostra, 13,2% faziam uso problemático de álcool e 6,6% referiram
problemas por uso de álcool. Na análise bivariada, as chances de ocorrência de
depressão foram significantes para as variáveis demanda psicológica no trabalho,
controle no trabalho, apoio social no trabalho, ansiedade e problema autorreferido por
uso de álcool. Estas variáveis foram incluídas no modelo de análise múltipla com
aquelas que apresentaram p<0,20, incluindo-se a alta exposição ao estresse
ocupacional (p=0,195) e o uso problemático de álcool (p=0,055). A partir da análise
multivariada, foram mantidos no modelo final de associação com a depressão: o
controle sobre o trabalho executado (OR=0,95; IC 95%=0,89-1,00)), o apoio social
(OR=0,85, IC 95%=0,80-0,90), a ansiedade (OR=5,97; IC 95%=4,14-8,60) e os
problemas autorreferidos por uso de álcool (OR=2,76; IC 95%=1,51-5,04). Conclusão: A
ansiedade e os problemas autorreferidos por uso de álcool apresentaram-se como fator
de risco para a depressão. Os controles sobre o trabalho exercido e o apoio social
apresentaram-se como fatores de proteção para a sintomatologia depressiva entre os
trabalhadores investigados.
Palavras-chave: Ansiedade. Depressão. Estresse.

Abstract: Depression, stress and anxiety are common conditions in the employment
context and coexist in the same individual, creating relationships that need better
understanding. Objectives: To identify the association between depressive symptoms
and sociodemographic variables, job characteristics, exposure to occupational stress
and mental health conditions among workers at a public university in the state of São
Paulo. Method: epidemiological, descriptive, exploratory, cross-sectional study with a
sample of 925 individuals. The instruments for data collection were: Questionnaire of
sociodemographic data (QSD), Job Stress Scale (JSS), Beck Anxiety Inventory (BAI),
Beck Depression Inventory (BDI) and the Alcohol Use Disorders Identification Test
(AUDIT). Data were submitted to descriptive and analytical statistics. Results: The
sample was composed of a majority of women (54.9%), aged 40-49 years (40.5%), with
higher education (51.0%); practice a religion with 93,6%; married (66.4%), with children
(69.0%); exercising technical function (52.9%), time working in the institution up to 10
years (45.9%). Were highly exposed to occupational stress 18.7% of the sample, 13.2%
had problematic alcohol use, 6.6% reported alcohol use problems. In bivariate analysis
the chances of occurrence of depression were significant for the variables: psychological
demands at work, job control, social support at work, anxiety and self-reported problem
for alcohol use. These variables were included in the multivariate analysis model along
with those with p <0.20, including high exposure to occupational stress (p=0.195) and
problematic alcohol use (p=0.055). From the multivariate analysis, remained in the final
model of association with depression: control over the work performed (OR=0.95, CI
95%=0.89-1.00), social support (OR=0.85, CI 95% = 0.80-0.90), anxiety (OR=5.97, CI
95%=4.14-8.60) and problems self-reported alcohol use (OR=2.76, CI 95%=1.51 to
5.04). Conclusion: The self-reported problems by the use of alcohol and anxiety showed
to be risk factors for depression. The job control and social support had performed as
protective factors for depressive symptoms among the investigated workers.
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Key words: Stress. Anxiety. Depression.
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Nº de Classificação: 18719
CAVALIN, Luciana Aparecida. Violência psicológica: estudo com adolescentes de
uma instituição escolar pública do interior do estado de São Paulo. 2013. p.103.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Scherer, Zeyne Alves Pires
Resumo: O desenvolvimento saudável do adolescente é favorecido por interações que
envolvam reciprocidade e equilíbrio de poder, no entanto, relações negligentes ou
abusivas podem ser encontradas em práticas educativas na família ou escola sendo a
violência psicológica a mais recorrente e associada com frequência a outros tipos de
abuso. Nesse tipo de abuso o adolescente é desqualificado em suas capacidades,
desejos e emoções. Este trabalho objetivou investigar a exposição de adolescentes à
violência psicológica, assim como identificar sua associação com outros tipos de maustratos (físico, sexual e negligência), o perpetrador e o contexto de ocorrência.
Procuramos também verificar a relação dos diferentes tipos de violência estudadas e as
variáveis sócio-demográficas dos participantes da pesquisa. Para tanto foi realizado um
estudo transversal com uma população de 218 adolescentes (entre 14-18 anos) de uma
instituição escolar pública. Os estudantes responderam a um questionário e à Escala de
Violência Psicológica (EVP), cujos dados obtidos foram analisados por meio de
estatística descritiva. O estudo demonstrou que 96,3% dos estudantes sofreram
violência psicológica, seguido da violência física (34,9%), sexual (7,3%) e negligência
(2,8%). Mais de 90% dos adolescentes que sofreram violência física, sexual e
negligência sofreram violência psicológica na modalidade leve e moderada o que
demonstra a coocorrência da vitimização. Observamos que 94,5% dos alunos foram
expostos a esse tipo de violência na sua forma leve e moderada e 1,8% na forma
severa e apenas 3,7% dos adolescentes responderam nunca aos 18 itens de violência
psicológica indagados na pesquisa. Esses dados mostram que a violência psicológica,
mesmo que vivenciada com intensidade leve e moderada, é um comportamento
presente na relação com pessoas significativas na vida da maioria dos adolescentes
deste estudo.
Palavras-chave: Adolescente. Comportamento do adolescente. Maus-tratos infantil.

Abstract: The healthy development of adolescents is favored by interactions involving
reciprocity and balance of power, however, neglectful or abusive relationships can be
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found in educational practices in family or school psychological violence being the most
recurrent and often associated with other types of abuse. In this type of abuse the
teenager is disqualified in their abilities, desires and emotions. This study aimed to
investigate the exposure of adolescents to psychological violence, as well as identify its
association with other types of abuse (physical, sexual, and neglect), the perpetrator and
the context of occurrence. We also sought to investigate the relationship between
different types of violence studied and socio-demographic variables of the respondents.
Therefore we performed a cross-sectional study with a population of 218 adolescents
(aged 14-18 years) of a public educational institution. These students completed a
questionnaire and Psychological Violence Scale (EVP), whose data were analyzed
using descriptive statistics. The study showed that 96,3% of students suffered
psychological violence, followed by fisical violence (34,9%), sexual (7,3%) and neglect
(2,8%). Over 90% of adolescents who suffered physical, sexual and psychological
violence suffered neglect in mild and moderate form which shows the co-occurrence of
victimization. We observed that 94,5% of students were exposed to such violence in its
mild and moderate and 1,8% severe form, and only 3,7% of adolescents never
responded to the 18 items asked of psychological research. These data show that
psychological violence, even if experienced with mild to moderate behavior is present in
the relationship with significant people in the lives of most adolescents in this study.
Key words: Adolescent. Adolescent behavior. Child abuse.
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MARTIN, Isabela dos Santos. Necessidade de informação sobre o período que
antecede o primeiro episódio psicótico na perspectiva de familiares de doentes
mentais. 2013. p.81. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem psiquiátrica: o doente, a doença e as práticas
terapêuticas.
Orientador: Galera, Sueli Aparecida Frari
Resumo: A falta de informação sobre as doenças mentais é um dos fatores que
contribui para a demora na identificação de pessoas que estão apresentando sinais e
sintomas iniciais da psicose. Objetivo: Este estudo teve como objetivo descrever as
necessidades de informação de familiares no período que antecede o primeiro episódio
psicótico. Método: Foram entrevistados 13 familiares de 11jovens que passaram pela
primeira internação psiquiátrica, em decorrência do primeiro episódio psicótico no
período de janeiro de 2011 a junho de 2012. Para a obtenção dos dados foram
utilizados os seguintes instrumentos: formulário sócio demográfico dos participantes,
formulário clínico sobre o doente, genograma, diário de campo e roteiro de questões
norteadoras para guiar a entrevista. Os dados sócio demográficos e clínicos foram
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computados segundo frequência e porcentagem e as entrevistas foram submetidas à
analise de conteúdo latente. Resultados: Com relação aos participantes do estudo,
pôde-se observar um predomínio de mães nas entrevistas, o uso de drogas por oito dos
11 jovens participantes antes da primeira internação, e dificuldade dos jovens em
seguirem o tratamento proposto pelos serviços de saúde mental. A análise das
entrevistas evidenciou que as famílias apresentam duas principais categorias de falta
de informação no período que antecede o primeiro episódio psicótico: a necessidade de
informação sobre a doença e a necessidade de informação sobre onde buscar ajuda.
Discussão: As duas categorias indicam que principalmente as famílias, os profissionais
de saúde e educação, necessitam de informações mais detalhadas sobre o
adoecimento mental e sobre o sistema público de saúde mental. Essas duas categorias
são interdependentes e resultam em atraso do acesso aos serviços de saúde mental
especializados e também no sofrimento do adoecido e seus familiares. Conclusão: No
que tange ao sistema público de saúde mental, os prestadores de serviços de atenção
primária e de emergência precisam ser melhor treinados para identificar e encaminhar
adequadamente jovens em risco de desenvolver psicose e outros transtornos. Além
disso, a aproximação da enfermagem com as escolas é um caminho importante que
pode ajudar a descomplicar o processo.
Palavras-chave: Enfermagem familiar. Esquizofrenia. Prevenção primária.

Abstract: The lack of information about mental illness is a factor that contributes to the
delay in identifying people who are showing initial signs and symptoms of psychosis.
Objective: This study aimed to describe the information needs of family members during
the period preceding the first psychotic episode. Methods: We interviewed 13 families of
11 young people who have gone through the first psychiatric hospitalization as a result
of the first psychotic episode in the period among January 2011 to June 2012. To obtain
the data we used the following instruments: the participants' socio-demographic form,
clinical form of the patient, genogram, field diary and roadmap guiding questions to
guide the interview. The sociodemographic and clinical data were computed as
frequency and percentage and interviews were subjected to analysis of latent content.
Results: About study participants, we could observe a predominance of mothers in
interviews, the use of drugs for eight of the 11 young participants before the first
hospitalization, and difficulty of young people to follow the proposed treatment by mental
health services. The analysis of the interviews showed that families have two main
categories of information needs in the period preceding the first psychotic episode: the
need for information about the disease and the need for information on where to seek
help. Discussion: The two categories indicate that mainly families, healthcare and
education workers need more detailed information about mental illness and the public
mental health system. These two categories are interdependent and result in delayed
access to specialized mental health service and also the suffering of the sick and their
families. Conclusion: Regarding the public mental health system, providers of primary
care services and emergency need to be better trained to identify and appropriately refer
young people at risk of developing psychosis and other disorders. Moreover, the
approach of nursing with schools is an important way that can help untangle the
process.
Key words: Family nursing. Primary prevention. Schizophrenia.
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Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Formação de Recursos Humanos
Orientador: Gonçalves, Marlene Fagundes Carvalho
Resumo: Vivencia-se, no Brasil, o desafio do desenvolvimento de ações
multidisciplinares e intersetoriais de Promoção da Saúde no contexto escolar. Diante
deste panorama, a necessidade não apenas da abordagem temática da saúde, como
também a preparação dos profissionais para desenvolver este trabalho, devem ser
discutidas. As atuais diretrizes nacionais do curso de Licenciatura em Enfermagem
indicam que se espera, entre outros, o perfil de enfermeiros capacitados para atuar na
Educação Básica. Considerando-se que existem políticas públicas que vêm
promovendo e incentivando a Promoção da Saúde na Educação Básica, é importante
estudar a formação e atuação do futuro enfermeiro em tal contexto. Diante disso, este
trabalho teve como objetivo principal analisar a inserção de estagiários do Curso de
Licenciatura em Enfermagem na Educação Básica em atividades de Promoção da
Saúde. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, e a participação foi espontânea, após
conhecimento da proposta do estudo e consentimento por meio de assinatura do TCLE.
A coleta de dados se deu por meio de dois encontros de Grupos Focais realizados com
estagiários licenciandos em enfermagem e observações das atividades realizadas por
eles, nas escolas. A análise de conteúdo temática foi selecionada para análise dos
resultados obtidos, que constituiu-se em cinco categorias: Concepções sobre a
Promoção da Saúde na Educação Básica; Imersão dos estagiários no contexto escolar;
Diferentes olhares sobre o papel do enfermeiro na escola; O trabalho de Promoção da
Saúde na escola pelos estagiários; Olhando para sua própria formação para atuação na
Educação Básica: Curso de Licenciatura em Enfermagem. Os resultados encontrados
neste trabalho apontam conhecimentos e concepções teóricas desses enfermeiros em
formação sobre as atividades de Promoção da Saúde no contexto escolar, bem como
aspectos de sua atuação neste âmbito. Além disso, ressalta-se a importância do
estágio, ou seja, da inserção dos mesmos, na realidade da Educação Básica, para
melhor preparo em sua atuação profissional futura. Assim, destaca-se a necessidade de
políticas públicas que busquem aproximar os profissionais de saúde das escolas de
Educação Básica. Também é preciso um estudo maior dessa capacitação proposta
pelas diretrizes, das possibilidades e dos campos de atuação desses profissionais na
Educação Básica, para que tal diretriz se fortaleça e consolide, na formação dos
enfermeiros licenciados.
Palavras-chave: Educação básica. Licenciatura em Enfermagem. Promoção da saúde.
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Abstract: Experiences in Brazil will be the challenge of developing multidisciplinary and
intersectoral actions for health promotion in the school context. Against this background,
the need not only the thematic approach of health, as well as the preparation of
professionals to develop this work should be questioned and examined. The current
national guidelines Degree in Nursing indicate what is expected, among others, the
profile of nurses trained to work in basic education. Considering that there are policies
that are promoting and encouraging health promotion in primary education, it is
important to study the formation and performance of future nurse in such a context.
Given this work, we aimed to analyze the insertion of trainees Degree in Nursing in
primary education in health promotion activities. This is a qualitative research, and
participation was spontaneous, after knowledge of the purpose of the study and consent
by signing the consent form. The data collection occurred through in two focus groups
conducted meetings with nurses in training and observations of the activities performed
by them in schools. A thematic content analysis was selected for analysis of results,
consisting in five categories: Concepts of health promotion in primary education;
Immersion trainees in the school context; Different perspectives on the role of nurses in
schools; the work health promotion at the school by the trainees; looking for your own
training to operate in primary education: Degree in Nursing. The results of this study
show the ability to act in these training nurses in health promotion activities in schools,
with knowledge and theoretical concepts related to the main concepts involved in these
issues. In addition, there is also the importance of the stage, the insertion of the same, in
the reality of primary education to better prepare for future professional activities. Thus,
there is the need for public policies that seek to bring together health professionals from
schools of primary education. They also need a larger study of this training, the
possibilities and fields of expertise of these professionals in primary education, for such
guideline is to consolidate and strengthen the education of licensed nurses
Key words: Health Promotion. Nursing Degree. Primary Education.
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revisão sistemática da literatura brasileira sobre atuação da enfermagem neste
processo. 2013. p.143. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e formação de Recursos humanos
Orientador: Bueno, Sônia Maria Villela
Resumo: A complexidade que caracteriza o sistema penitenciário brasileiro não exclui o
encarceramento feminino. A mulher, ao ser detida para cumprir pena pelo seu ato
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infracional ou delituoso, passa por momentos de conflitos consigo mesma em função da
nova realidade que se apresenta, a da privação de liberdade, que indubitavelmente
afeta a sua saúde sexual e consequentemente a sua sexualidade somando a esse
processo, a falta de assistência nesse sentido. Baseando nestes referenciais, o
presente estudo objetivou fazer uma reflexão perante a literatura existente sobre a
possível contribuição da enfermagem na saúde sexual e na sexualidade da mulher
detenta, tendo em vista as condições de vulnerabilidade em que ela é exposta às
doenças sexualmente transmissíveis no encarceramento. A metodologia utilizada
apropriou-se da revisão sistemática da literatura brasileira, cujo propósito foi proceder
ao levantamento de dados sobre essas questões , considerando a importância de
sintetizar e categorizar os estudos primários realizados no Brasil, no período de 1990 a
2013,tendo em vista, o assunto em apreço. A amostra foi constituída de 14 estudos dos
quais, foram identificadas as situações limites através das circunstâncias apresentadas
pelos profissionais de enfermagem nas unidades prisionais, com relação à contribuição
para a saúde sexual e a sexualidade da mulher privada de liberdade e de assistência.
Vale destacar que as ações voltadas à saúde sexual e à sexualidade da mulher
detentas são incipientes para atender a demanda desta população diante da omissão
do Estado no gerenciamento destes espaços públicos. Segundo os achados da
literatura, para os profissionais de enfermagem, a prática comum da violação dos
direitos humanos destas mulheres fundamentam-se na situação de abandono e de
descaso em que elas encontram no sistema prisional. Constata-se também a
necessidade da quebra de paradigmas e preconceitos por parte dos profissionais de
enfermagem no atendimento à saúde dessas mulheres, por meio, de ações educativas
multidisciplinares para verdadeiras mudanças na qualidade de vida dos indivíduos
dentro desse contexto de detenção, especialmente ao contingente feminino no país.
Palavras-chave: Enfermagem. Mulher detenta. Saúde. Sexualidade.

Abstract: The complexity that characterizes the Brazilian penitentiary system doesn't
exclude the female incarceration. The woman, at to be held to serve a sentence for her
defaulting or offensive act, goes through conflict moments to herself in face of the reality
presented an the liberty deprivation that doubtless affect her sexual health and
consequently her sexuality. Based on the references, this current study had aimed to
make a reflection before the existing literature about the possible contribution of nurses
in sexual health an in sexuality of inmate woman, bearing in mind the conditions of
vulnerability in which she is exposed to STDs incarceration. The used methodology
appropriated itself of a systematic review of Brazilian literature, of which purpose was to
do the survey of data on these questions, considering the importance to synthesize and
to categorize the primary studies realized in Brazil in the period 1990-2013, bearing in
mind the subject in appreciation. The sample consisted of fourteen studies which were
identified the limit situations through the circumstances present by nursing professionals
in the prison units in relation with the contribution to the sexual health and to the
sexuality of woman deprived of freedom and assistance. It's valid to highlight that the
actions returned to sexual health and sexuality of the inmate woman are incipient to
attend the demand of this population in front of the omission of the State in the
management of these public spaces. Accordingly to the fingings of the literature, to the
nursing professionals, the common practice of violations of human rights of these
women are based in the situation of abandon and neglect in which they are in the prison
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system. It's also notice the necessity to break paradigms and prejudices on the part of
nursing staff in the health treatment of these women, with multidisciplinary educational
activities to make real changes in the life quality of these individuals in this detention
context, especially to the female contingent of this country
Key words: Inmate woman. Nursing. Sexual health. Sexuality.
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Orientador: Furegato, Antônia Regina Ferreira
Resumo: A saúde é o resultado do gerenciamento adequado das áreas físicas,
emocionais, sociais, profissionais, intelectuais e espirituais e a qualidade de vida do
trabalhador está relacionada a manter-se em equilíbrio diante das situações do dia a
dia. O ambiente hospitalar agrega aspectos muito específicos de carga de trabalho,
contato direto com situações limite, elevado nível de tensão e altos riscos para si e para
os outros. Este estudo teve por objetivo identificar a satisfação e o impacto do trabalho
entre profissionais da equipe multiprofissional de um Hospital Psiquiátrico. Estudo
exploratório descritivo, de abordagem quantitativa do tipo transversal, realizado numa
cidade do interior de São Paulo junto a equipe multifuncional de um Hospital
Psiquiátrico. A população deste estudo foi constituída pelos 136 membros da equipe
multifuncional de um Hospital Psiquiátrico, totalizando 116 participantes. Foram
utilizados três instrumentos para a coleta de dados: roteiro para entrevistas, escala de
avaliação da satisfação da equipe em serviços de saúde mental e escala de avaliação
do impacto do trabalho em serviços de saúde mental. Respeitaram-se os preceitos
éticos. Observou-se correlação negativa entre resultados da satisfação e sobrecarga
com destaque para o número de funcionários a necessidade de capacitação específica
da equipe e possibilidade de maior participação nas decisões no serviço. Conclusão:
baixos níveis de sobrecarga e de satisfação mostram a necessidade de revisão dos
projetos institucionais para melhorar a qualidade de vida do trabalhador e da assistência
prestada.
Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica. Satisfação no trabalho. Saúde mental.

Abstract: Health is the result of proper management concerning physical, emotional,
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social, professional, intellectual and spiritual areas of ones life and the quality of life of
the working man or woman is related to maintaining in equilibrium given the situations of
everyday life. The hospital adds to the employer working environment very specific
aspects of workload, direct contact with extreme situations,and high level of tension and
high risks for themselves and others. This study aimed to identify job satisfaction and the
jobs impact on professional workers from multidisciplinary team in a psychiatric hospital.
An exploratory descriptive study with a quantitative cross-sectional approach was
conducted in the city of São Paulo with the multidisciplinary team of a psychiatric
hospital. The study population was composed of 136 members of multidisciplinary team
of the psychiatric hospital, totaling 116 participants. Three instruments were used for
data collection: roadmap for interviews subjects, scale for assessment of satisfaction on
he for mental health services and rating scale of labor impact inside mental health
services. Respected are the ethical precepts. We observed a negative correlation
between satisfaction and overload highlighting as such the number of employees the
necessity for specific training of staff and the possibility of greater participation in
decisions during service. Conclusion: Low levels of overload and satisfaction show the
need for revision of institutional projects to improve the quality of life of workers and
assistants.
Key words: Psychiatric nursing. Job satisfaction. Metal health.
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Resumo: A violência é um problema social e relacional da humanidade que gera
prejuízos pessoais, sociais e econômicos, sendo considerado um problema de saúde
pública mundial. Os enfermeiros estão em contato com diversos tipos de violência no
seu trabalho, e estão em posição estratégica para identificar e agir nesses casos sendo,
portanto, fundamental que a violência seja abordada nos currículos de graduação.
Assim, o objetivo desse estudo foi identificar o tema da violência nos currículos dos
cursos de Bacharelado em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (EERP/USP) e da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) e descrever a expectativa dos professores em abordar tal temática. Tratouse de um estudo descritivo-exploratório, com análise de dados qualitativa, realizado
com 15 docentes das duas instituições de ensino. Utilizamos neste estudo como
procedimento para a realização da coleta de dados a pesquisa documental, a entrevista
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semi-estruturada e a observação sistemática. As entrevistas foram analisadas pela
técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados da busca pela palavra chave
violência e correlatos na EERP/USP procederam em cincos disciplinas e na UNICAMP
três disciplinas. Os docentes responsáveis por essas disciplinas foram 05 da
EERP/USP e 10 da UNICAMP. A maioria era do sexo feminino, todos com titulação de
Doutores, sendo que na EERP/USP os docentes eram mais velhos e atuavam há mais
tempo que na UNICAMP. Os docentes referiram que abordam a violência, para que os
alunos reconheçam e intervenham nos casos de violência. Apesar dos docentes não
saberem definir as tipologias da violência, a maioria delas são abordadas. O tema é
trabalhado na teoria e na prática. Formalmente são gastas entre 04 e 12 horas com a
temática, com uso de estratégias de ensino ativas e inovadoras, embora muitas vezes
prevaleça o modelo tradicional. Os docentes não conseguiram avaliar a relação entre a
aprendizagem do tema e a prática dos profissionais; não sabem dizer se os alunos
estão preparados para lidar com a violência; mencionaram que a atuação e o preparo
dependem do aluno, e não da graduação. Todos os docentes reconheceram a
importância do tema na graduação. Conclui-se que o tema deva ser discutido
amplamente com todos os docentes, e trabalhado de maneira transversal no currículo.
Sugere-se conhecer a opinião dos egressos sobre a abordagem do tema na graduação
e a inserção de disciplina específica sobre a violência. Pode inferir-se que uma das
dificuldades da violência ser abordada nos cursos de graduação seja devido os
currículos priorizarem as questões biológicas. É requerido que o enfermeiro se
reconheça enquanto agente de mudanças para que realidades como a violência
possam ser transformadas.
Palavras-chave: Currículo. Ensino. Violência.

Abstract: Violence is a social problem, related to human beings, that generates
personal, social and economic losses, and is considered a public health problem
worldwide. Nurses are in contact with several types of violence in their duties and are in
a strategic position to identify and act on these cases, therefore, it is mandatory that the
violence subject is offered in faculty curriculum. The goal of this study was to search the
curriculums of Bachelor of Nursing at School of Nursing of Ribeirão Preto, University of
São Paulo (EERP/USP) and the State University of Campinas (UNICAMP) to identify if
the violence subject was offered and describe how teachers deal with it. This is a
descriptive-exploratory, qualitative data analysis, conducted with 15 teachers from two
schools. To collect the data, we used in this study research techniques as documental
research, a semi-structured interview and the systematic observation. The interviews
were analyzed using the Collective Subject Discourse. Five courses were found at
EERP/USP and three at UNICAMP after searching for violence and related keywords.
Five teachers responsible for these courses were interviewed at EERP/USP and ten at
UNICAMP. Most were women, all with Doctors degree, and the EERP/USP teachers are
older and have been working longer than teachers at UNICAMP. Teachers reported that
they address violence subject in order to students recognize and intervene in cases of
violence. Although the teachers did not know how to define types of violence, most of
them address the subject in courses. The theme is worked in theory and in practice.
Formally 04 to 12 hours are spent with the subject and many teaching strategies cited
are active and innovative, though often prevails the traditional model. Teachers could
not evaluate the relationship between learning and professional practice, and could not
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tell if students were prepared to deal with violence. Many teachers mentioned that the
performance and preparation depend on the student, not on the school. All teachers
recognized the importance of the subject to be part of faculty course. It is concluded that
the subject should be discussed extensively with all teachers because it must be spread
along all curriculums. Furthermore, it would be important to know the students opinion
about the subject. It is also suggested the inclusion of specific course about violence. It
can be inferred that the lack of violence subject in university curriculums is because they
are still focused on biological matters. It is required that nurses recognize themselves as
agents of changes in order to change the violence realities.
Key words: Violence. Curriculum. Teaching.
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Resumo: Este estudo teve como objetivo investigar a adesão ao tratamento
medicamentoso em pacientes com depressão unipolar atendidos em um Núcleo de
Saúde Mental, localizado em um município do interior paulista. Trata-se de um estudo
retrospectivo, transversal, descritivo e com abordagem quantitativa. No entanto, dados
qualitativos também foram utilizados para complementar os resultados. A população foi
constituída por 168 pacientes com depressão unipolar que atenderam aos critérios de
inclusão e exclusão do estudo. Para a coleta dos dados quantitativos foi empregada a
técnica de entrevista estruturada, com a utilização de um questionário para os dados
referentes ao perfil demográfico, socioeconômico, clínico e farmacoterapêutico, do teste
de Medida de Adesão ao Tratamento - MAT e do Inventário de Depressão de Beck. Já
para a coleta dos dados qualitativos foi aplicada a técnica de entrevista semiestruturada gravada, realizada apenas em uma parcela dos pacientes do estudo
(N=27). Para análise dos dados quantitativos foi utilizado o aplicativo Stata (versão
10.2) e para os dados qualitativos a Análise Temática, conforme proposta por Minayo.
Os resultados revelaram que a maioria dos pacientes era do sexo feminino (84,5%),
com idade acima de 50 anos (75%), com a cor da pele branca (76,8%), casada (57,1%)
e com renda familiar menor que dois salários mínimos e meio (60,1%). Verificou-se,
ainda, que a maioria dos pacientes (71%) foi considerada aderente ao tratamento
medicamentoso. Identificou-se maior frequência de adesão aos medicamentos em
pacientes sem depressão ou com depressão leve/moderada (p = 0,031), viúvos (p =
0,029), com cor da pele branca (p = 0,020), que realizavam apenas tratamento
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medicamentoso (p = 0,034), que receberam informação sobre o tratamento para
depressão (p = 0,030) e que compravam o medicamento quando o mesmo estava em
falta na rede pública (p = 0,016). Observou-se importante déficit de conhecimento dos
pacientes em relação ao nome, dose e frequência de administração dos medicamentos,
havendo maior porcentagem de adesão entre os pacientes que apresentaram de 51 a
100% de conhecimento em relação à frequência de administração dos medicamentos
prescritos (p = 0,001). Os depoimentos dos sujeitos da pesquisa resultaram na
elaboração de quatro categorias que revelam as principais dificuldades por eles
vivenciadas no seguimento da terapêutica medicamentosa: "os sintomas da
depressão", "efeitos limitados e desgastantes da medicação e a polifarmacoterpia", "a
necessidade de apoio" e "pouco conhecimento sobre a depressão e o tratamento".
Constatou-se que, embora a maioria dos pacientes estivesse satisfeita com a equipe de
saúde e tratamento, seus depoimentos revelavam déficit de conhecimento sobre os
medicamentos, dúvidas e queixas relacionadas ao atendimento. Espera-se que os
resultados desta pesquisa forneçam subsídios para se repensar as estratégias de
intervenção utilizadas nos serviços de saúde direcionadas à adesão ao tratamento
medicamentoso por pessoas com depressão unipolar, visando o seu sucesso
terapêutico.
Palavras-chave: Adesão à medicação. Depressão. Pacientes ambulatoriais.

Abstract: The objective of this study was to investigate adherence to drug treatment in
patients with unipolar depression followed at a Mental Health Center of a city in Upstate
São Paulo. This retrospective, cross-sectional, descriptive study was performed using a
quantitative approach. Nevertheless, qualitative data were also used to complement the
results. The study population consisted of 168 patients with unipolar depression, who
complied with the established inclusion and exclusion criteria. The quantitative data
were collected by means of structured interviews, using a questionnaire for
demographic, socioeconomic, clinical and pharmacotherapeutic data, the Measurement
of Adherence to Treatment - MAT and the Beck's Depression Inventory. The qualitative
data, on the other hand, were collected using recorded semi-structured interviews, which
were performed with only part of the sample (N=27). The quantitative data analysis was
performed using the Sata application (version 10.2), while qualitative data were
submitted to Thematic Analysis, as proposed by Minayo. The results revealed that most
patients were women (84.5%), older than 50 years of age (75%), of white skin (76.8%),
married (57.1%) and with a family income of less than 2.5 minimum salaries (60.1%). It
was also observed that most patients (71%) adhered to the drug treatment. Patients with
the best treatment adherence, were those with mild/moderate or no depression (p =
0.031), widowed (p = 0.029), of white skin (p = 0.020), whose treatment was only drugbased (p = 0.034), who had been instructed regarding the depression treatment (p =
0.030) and who bought the medication even when the public health service was unable
to supply (p = 0.016). An important knowledge deficit was observed among the patients
regarding the name, dose and administration frequency of the drugs, with better
adherence among patients who presented 51 to 100% knowledge regarding the
administration frequency of the prescribed drugs (p = 0.001). Based on the study
subjects' reports, four categories were obtained to describe the main difficulties they
faced in following the drug treatment: "the symptoms of depression", "limited and
wearing effects of the drugs and polypharmacotherapy", "the need for support" and "little
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knowledge about depression and its treatment". It was found that, regardless of most
patients being satisfied with the health team and the treatment, their reports revealed
knowledge deficit regarding the drugs, as well as questions and complaints related to
the service. It is expected that the present study results serve as the basis to reconsider
the intervention strategies used by health services aiming at achieving drug treatment
adherence in people with unipolar depression, with a view to a successful treatment
outcome.
Key words: Depression. Medication adherence. Outpatients.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26092013-202021/pt-br.php

Nº de Classificação: 18730
JORGE, Márjore Serena. Saúde e desenvolvimento local: um estudo sobre o
controle social do Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. 2013. p.183.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Estudos sobre a conduta, a ética e a produção do saber em saúde.
Orientador: Ventura, Carla Aparecida Arena
Resumo: Os direitos humanos ao desenvolvimento e à saúde estão intimamente
ligados, uma vez que não há processo de desenvolvimento sem a consolidação da
saúde. Ainda, pode-se observar a influência do nível de desenvolvimento na saúde, por
meio da incidência de doenças que tende a ser maior em regiões menos desenvolvidas.
Esta pesquisa qualitativa centrou -se no questionamento sobre as conexões entre o
exercício do direito à saúde e o desenvolvimento no município de Ribeirão Preto,
enfocando o controle social, no âmbito do Conselho Municipal de Saúde. Apresenta,
portanto, como objetivo geral descrever as interrelações entre o controle social
desempenhado pelo Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão Preto e o
desenvolvimento local. Os dados foram obtidos por meio de triangulação de fontes de
dados, através da análise documental das atas das reuniões do Conselho, da
observação passiva nas reuniões e de entrevistas semi-estruturadas com os
conselheiros. As entrevistas foram analisadas por meio das análises de conteúdo e
temática. Os entrevistados revelaram que apesar do reconhecimento da população
sobre a saúde como um direito, há baixa participação popular no Conselho. Dentre os
fatores determinantes da baixa participação estão a falta de conhecimento e informação
e a baixa divulgação das ações do Conselho. Ainda assim, foram observadas melhorias
na saúde por meio da atuação do Conselho e os membros reconheceram a importância
dessa atividade para o desenvolvimento do município e aumento da qualidade de vida
da população. Os participantes do estudo admitiram, porém, que o exercício do controle
social necessita de muitos avanços para chegar perto do considerado ideal, o que
depende da atuação dos próprios conselheiros, visando melhorar a sua
representatividade. Constatou-se que, embora o Conselho Municipal de Saúde de
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Ribeirão Preto seja reconhecido pelos conselheiros como um espaço de
democratização que funciona, a institucionalização de espaços participativos não
garante a participação popular e o controle social em saúde. Nesse sentido, este
trabalho apresentou alternativas para a construção deste processo, como a maior
disseminação de informações, a elaboração de um canal de comunicação com a
população, alterações no regimento interno e a capacitação permanente dos
conselheiros, como elementos essenciais para a busca de outros caminhos para o
exercício efetivo do controle social e a garantia do direito à saúde e desenvolvimento
local do município de Ribeirão Preto.
Palavras-chave: Direito à saúde. Direitos humanos. Políticas públicas.

Abstract: The rights for the development and health are closely related since there is no
development process without consolidation of health. Furthermore, one can observe the
influence of the level of development of health, by disease incidence tends to be higher
in less developed regions. This qualitative study focused on questions about the
connections between the exercise of the right to health and development in the
municipality of Ribeirão Preto, focusing on social control, under the Municipal Health
Council presents, so as a general objective describing the interrelationships between
social control played by the Municipal Council of Health of the development site. Data
were obtained through triangulation of data sources, through documentary analysis of
the minutes of Board meetings, meetings of passive observation and semi-structured
interviews with counselors. The interviews were analyzed through content analysis and
thematic. Respondents revealed that despite the recognition of population health as a
right, there is low public participation in the Council. Among the determinants of low
participation are lack of knowledge and information dissemination and low shares of the
Council. Still, we observed improvements in health through the work of the Council and
members recognized the importance of this activity for the development of the
municipality and increased quality of life. Study participants admitted, however, that the
exercise of social control requires many advancements to come close to the considered
ideal, which depends on the performance of the councilors themselves, to improve its
representativeness. It was found that, although the Board of Health of Ribeirão Preto is
recognized by the board as a space that works for democratization, institutionalization of
participatory spaces not guarantee popular participation and social control in health.
Accordingly, this work presents alternatives for the construction of this process, as the
greatest dissemination of information, the development of a communication channel with
the population, changes in the bylaws and the permanent training of counselors, as
essential to the pursuit of other paths for the effective exercise of social control and
guarantee the right to health and development site in the city of Ribeirão Preto.
Key words: Human rights. Right to health. Public policy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26092013-155532/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18735
FROZONI, Raquel Cequalini. Identidade profissional e perfil dos professores dos
cursos de educação profissional técnica de nível médio em enfermagem de um
município do interior do Estado de São Paulo. 2013. p.85. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Souza, Maria Conceição Bernardo de Mello e
Resumo: Ao longo da história da enfermagem no Brasil, tentou-se de várias maneiras
qualificar a formação dos técnicos e auxiliares, mas pouco foi investido nos enfermeiros
professores desta área. Este estudo teve como objetivo Conhecer o perfil e a identidade
profissional dos docentes dos cursos de educação profissional técnica de nível médio
em enfermagem de um município do interior do estado de São Paulo e traçar o perfil
desses docentes, com a intenção de conhecer os profissionais que atuam no processo
formativo dos trabalhadores de saúde/ enfermagem. Trata-se de estudo descritivo
exploratório de natureza quantiqualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio da
aplicação de um questionário sócioeconômico e de entrevista com questões
norteadoras abordando a profissão docente. O estudo contou com 32 participantes.
Constatou-se que, desse total, 68,8% são do sexo feminino; a média de idade entre
eles é de 36,53 anos; a média de tempo de formação é de 11,28 anos; 21,9% possuem
licenciatura; 53,1% possuem especialização em formação docente. Apesar de a maioria
(75%) dos entrevistados possuir formação docente, é importante lembrar que a maioria
(63%) só procurou pelo curso depois de se inserir na docência. 68,8% dos
entrevistados são contratados por hora/ aula e 65,6% têm outro emprego concomitante
à docência. Além disso, pudemos analisar, por meio das entrevistas, a relação que o
docente do ensino profissionalizante de enfermagem mantém com essa profissão. Da
análise de conteúdo, emergiram categorias que dizem respeito aos sentimentos
prazerosos e aos frustrantes em relação à docência; as oportunidades e desafios
enfrentados no início da carreira, a relação docente com a formação pedagógica e com
a construção do conhecimento e as potencialidades e dificuldades do papel docente.
Esses resultados revelam um perfil de profissional satisfeito com a profissão docente,
mas ao mesmo tempo frustrado com as condições inadequadas de trabalho e desejoso
de ter melhores condições para se dedicar mais à docência.
Palavras-chave: Docentes. Educação profissionalizante. Enfermagem.

Abstract: Throughout the history of nursing in Brazil, it has been tried in several ways to
qualify the training of technicians and assistants, but little has been invested in the
nursing teachers of this area. This study aimed to analyze the professional identity of
teachers of technical and professional mid-level nursing courses of a city in the state of
São Paulo and profile these teachers, with the intention to meet professionals who work
in the training of the health and nursing workers. This is a descriptive, exploratory study
both quantitative and qualitative. A data collection that applied a questionnaire and a
socioeconomic interview with guiding questions about the occupation performed. The
study included thirty-two participants. It was found that of this amount, 68.8% were
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female with an average age of 36.53 years; the average training time was 11.28 years;
21.9% had a degree; 53,1% had training in teaching. Although the majority (75%) of the
interviewed had teacher training, it is important to remember that most (63%) only
sought for training after entering the teaching profession. 68.8% of the interviewed were
employed by hour/class and 65.6% had concomitant jobs. Additionally, through the
interviews, the relationship that teachers of the professional nursing course had with the
profession was analyzed. Of the analyzed results, pleasurable feelings emerged
concerning frustration in relation to teaching; opportunities and challenges faced early in
the career; relationship with teacher training and pedagogical knowledge construction
and the potential and difficulties of the teaching role. These results revealed a profile of
professional satisfaction with the teaching profession, but at the same time frustrated
with the poor working conditions and the desire to have better ones and therefore devote
more to teaching.
Key words: Vocational education. Nursing. Teachers.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26092013-153020/pt-br.php

Nº de Classificação: 18736
PEREIRA, Sandra de Souza. Incidência da síndrome de Burnout em técnicos e
auxiliares de enfermagem e sua associação com o estresse precoce e estratéias
de enfrentamento. 2013. p.128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção à saúde
Orientador: Cardoso, Lucilene
Resumo: O estresse não incide apenas na vida adulta, ele pode ocorrer precocemente
e repercutir na maneira como o indivíduo enfrenta as situações estressantes, seja na
vida pessoal como no ambiente profissional. Neste contexto, como consequência do
estresse crônico e uso de estratégias de enfrentamento inadequadas o profissional
poderá ter risco aumentado para desenvolver a Síndrome de Burnout. Com o objetivo
de analisar a prevalência e associação entre Síndrome de Burnout, estresse precoce e
estratégias de enfrentamento em técnicos e auxiliares de enfermagem de um hospital
geral do interior de São Paulo, desenvolveu-se um estudo transversal, de abordagem
quantitativa, utilizando os instrumentos: questionário sociodemográfico, de condições de
trabalho e saúde, Maslach Burnout Inventory (MBI), Escala de Modos de Enfrentamento
dos Problemas (EMEP) e Childhood Traume Questionnaire (CTQ). Utilizou-se
estatística descritiva e analítica, realizando-se testes Qui- quadrado, com coeficiente de
correlação de Pearson e regressão logística considerando nível de significância de
0,05. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e a amostra foi
aleatorizada com 338 técnicos e auxiliares de enfermagem, houve 8,2% de recusas
totalizando 310 participantes. Prevaleceram mulheres (76,1%), com idade media de
47,1 anos (DP 10,94), casado ou com companheiro (58,1%), com filhos (74,5%), são
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auxiliares de enfermagem (85,5%), trabalham em serviços de alta complexidade
(88,7%), média de tempo de serviço de 12,6 anos (DP 8,75), com único vínculo
empregatício (79,4%), passaram por consulta média no último ano (88,4%) e tiveram
afastamento do trabalho no último ano (50%). A prevalência da Síndrome de Burnout foi
de 7,4% e as estratégias de enfrentamento mais utilizadas foram as focalizadas no
problema (60%). Quanto a prevalência de estresse precoce, esta foi de 31,3%. A
Síndrome de Burnout teve associação com as variáveis morar sozinha (p=0,03), não ter
filhos (p=0,04) e ter passado por consulta médica (p=0,05). A Síndrome de Burnout
mostrou-se mais frequente entre os participantes que não utilizam as estratégias
focalizadas no problema (p=0,01) e também entre os participantes que utilizam de
estratégias de busca por suporte social (p=0,02). Ao analisar a Síndrome de Burnout
por meio de suas dimensões, verificou-se que a Exaustão Emocional mostrou-se mais
significativa entre as mulheres (p=0,02), que possuem ensino superior (p=0,04), que
residem sozinhas (p<0,00), que possuem tempo de serviço variando de 6 a 10 anos
(p<0,00), que tiveram afastamento do trabalho (p<0,00) e referiram ter doença crônica
(p=0,01). Já a Despersonalização mostrou-se mais significativa entre os participantes
que passaram por consulta médica no último ano (p=0,04) e a Realização Pessoal
mostrou-se mais significativa entre os participantes que moram sozinhos (p<0,00) e
com tempo de serviço variando de 21 a 25 anos (p=0,02). Os resultados deste estudo
indicam considerável prevalência da Síndrome de Burnout entre estes trabalhadores e
preocupante risco para o desenvolvimento desta para grande parte deles. O estresse
precoce, presente em significante parcela destes trabalhadores, embora não associado
à Síndrome de Burnout neste estudo, também demonstrou ser um fenômeno
importante, principalmente se consideradas as possíveis consequências à saúde destas
pessoas e também ao modo de enfrentamento dos problemas na vida adulta.
Palavras-chave: Enfermagem. Estresse. Síndrome de Burnout.

Abstract: Stress does not occur only in adult life, but also in early life and results in the
way individuals face stressful situations, in both their personal and professional life. In
this context, as a consequence of chronic stress and inadequate coping strategies the
nursing professional may have an increased risk of developing Burnout Syndrome. This
study had the objective of analyzing the prevalence and association among Burnout
Syndrome, early stress and coping strategies with technicians and nursing assistants of
a general hospital in the countryside of São Paulo, developing a quantitative, crosssectional study, using such tools: social- demographic questionnaire about health and
working conditions, Maslach Burnout Inventory (MBI), Scale of Ways to copy with
Problems, and Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). The descriptive and analytical
statistics was used, carrying out chi-square tests by Pearson and logistic regression
considering 0, 05 significance level. Approval from the Ethics Committee was obtained
and the sample was gotten randomly with 338 technicians and nursing assistants with
8.2% refusals totalizing 310 participants. Women (76,1%) prevailed with ages of 47.1
years old (DP 10,94), married or with a partner (58,1%), with children (74,5%), working
as nursing assistants (85,5%), and with high complexity (88,7%), medium service time of
12,6 years (DP 8,75) with service bonds (79,4%), underwent medical consultation last
year (88,4%) and were laid off in the last year (50%). Burnout syndrome prevalence was
7,4% and the most used coping strategies were those focused on the problem (60%).
The early stress prevalence was 31,3%. Burnout syndrome is regarded to living alone
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(p= 0,03), not having children (p=0,04) and having had a doctor's consultation (p= 0,05).
Burnout syndrome was more frequent with those who did not use the strategies focused
on the problem (p= 0,01) and also those who used searching strategies for social
support (p= 0,02). It was possible to verify the Emotional Exhaustion when the burnout
syndrome was analyzed according to its dimensions, showing more expressive among
women (p= 0, 02), who have a college degree (p= 0, 04), who live alone (p< 0,00), who
have six to ten years of service (p< 0,00), who were laid off (p< 0,00), and mentioned
having chronic disease (p= 0,01). The depersonalization has shown to be more
significative among the participants who had an appointment with a doctor in the last
year (p= 0,04) and the personal achievement showed to be more expressive with
participants who live alone (p= 0,00) and the service time ranging from 21 to 25 years
(p=0,02). The results of this study indicate considerable prevalence of burnout syndrome
among these workers and worrying risk for developing this for most of them. The early
stress present in a significant portion of these workers, although not associated with
burnout syndrome in this study, also proved to be an important phenomenon, especially
when considering the possible consequences to the health of these people and also to
the way of dealing with problems in adulthood.
Key words: Burnout syndrome. Early stress. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-25092013-153912/pt-br.php

Nº de Classificação: 18787
JÚNIOR, Elton Brás Camargo. Comportamentos de saúde em usuários de
substâncias psicoativas. 2013. p.94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e outras drogas
Orientador: Pillon, Sandra Cristina
Resumo: O consumo de drogas resulta em consequências para o indivíduo tanto no
âmbito social quanto no de saúde. Conhecimentos sobre comportamentos de saúde
dos usuários de drogas tornam-se relevante para melhor compreender esse grupo. O
estudo teve por objetivo avaliar as propriedades psicométricas do Questionário
Comportamentos de Saúde em usuários de substâncias psicoativas. Trata-se de um
estudo quantitativo do tipo descritivo. O estudo foi desenvolvido no Centro de Atenção
Psicossocial - Álcool e Drogas de Ribeirão Preto, SP, Brasil. A amostra foi composta
por 140 usuários do serviço. O instrumento utilizado foi composto por: Informações
sociodemográficas, Escala de Severidade da Dependência de Drogas, Severity Alcohol
Dependence Data e o Questionário Comportamentos de Saúde. Utilizou-se a análise
descritiva dos dados e a validade de construto por meio da análise fatorial. Para a
consistência interna do instrumento e de seus fatores utilizou-se o coeficiente alfa de
Cronbach. A amostra caracteriza-se predominantemente por usuários do sexo
masculino, adultos, solteiros, cor da pele branca, com baixo nível de escolaridade. A
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maior parte deles já esteve em tratamento e a busca por atendimento ocorreu
voluntariamente ou por meio de seus familiares. A droga de maior consumo foi o crack.
Os usuários, em sua maioria apresentaram níveis graves de severidade da
dependência alcoólica e também da dependência de cocaína e crack. A maconha foi a
droga de primeiro uso. A análise fatorial resultou em um modelo composto por oito
fatores, sendo: comportamentos sexuais seguros; autocuidado com poluição ambiental;
saúde; atividades físicas; autocuidado com alimentação; alimentação saudável;
automedicação e consumo de bebidas alcoólicas, além da segurança motorizada. Os
coeficientes de alfa de Cronbach mostraram-se satisfatórios com índices acima de 0,50
para os fatores, e 0,82 para o questionário Comportamentos de Saúde Global. Os
resultados confirmam a confiabilidade do questionário Comportamentos de Saúde na
versão brasileira para sua aplicabilidade em usuários de substâncias psicoativas.
Palavras-chave: Estudos de validação. Psicometria. Transtornos relacionados ao uso
de substâncias.

Abstract: Drugs consumption results in consequences for the individual both in the
social as in health environment. Knowledge about health behaviors of drug users
becomes important to better understand this group. The study aimed to evaluate the
pschycometric propriety of the health behavior questionnaires in users of psychoactive
substances. It is about a quantitative descriptive study. The study was conducted at the
Center of Psychosocial Care - Alcohol and Drugs from Ribeirão Preto, SP, Brazil. The
sample consisted of 140 service users. The instrument used was composed of:
Sociodemographic Information, Severity of Dependence Scale, Severity Alcohol
Dependence Data and the Health Behaviors Questionnaire. It has been used a
descriptive analyses of the data and construct validity using factor analysis. For the
internal consistency of the instrument and it's factors it was used the Cronbach Alpha
Coefficient. The sample is characterized predominantly by male users, adults, singles,
white color (Caucasian) with a low educational level. Most of them have already been on
treatment and the search for it happened voluntarily or through their families. The most
consumed drug was crack. The majority of users presented serious levels of severity of
alcohol dependence and also the dependence of cocaine and crack. Cannabis was the
first used drug. Factor analysis resulted in a model composed of eight factors, as
follows: safe sexual behavior; self care with environmental pollution; health; physical
activity; self care with food; healthy eating; self medication and alcohol consumption, as
well as motorized safety. The Cronbach's alpha coefficients were satisfactory with
indexes above 0.50 for the factors, and 0.82for the global Health Behaviors
Questionnaire. The results confirm the reliability of the Health Behaviors Questionnaire
in Brazilian version forits applicability in users of psychoactive substances.
Key words: Disruptions realated to substance use. Validation studies. Psychometrics.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12062013-155132/pt-br.php
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SCORZONI, Marília Ferranti Marques. O espaço da formação docente nos
programas de pós-graduação em enfermagem: uma revisão sistemática da
literatura. 2012. p.73. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Bueno, Sonia Maria Villela
Resumo: A formação pedagógica para a docência universitária no âmbito da pósgraduação stricto sensu enfrenta desafios. Os espaços para tal formação mostram-se
reduzidos na universidade. A prioridade dada à formação para a pesquisa reforça a
necessidade de valorizar a docência, bem como sua formação no âmbito da pósgraduação. Discute-se centralmente a importância dos conhecimentos específicos,
articulados com os pedagógicos de modo que estes tragam subsídios para o professor
atender mais plenamente às necessidades formativas. O estudo objetivou então, fazer
uma reflexão sobre a percepção do pós-graduando acerca da formação docente,
considerando os novos paradigmas que se instalam no campo da educação e da
saúde. Trata-se de revisão sistemática da literatura, cujo objetivo foi levantar dados
sobre o processo de formação docente na pós-graduação em Enfermagem
considerando a importância de sintetizar e categorizar os estudos primários, realizados
no Brasil no período de 2000 a 2012, sobre o assunto em apreço. A amostra foi
constituída por dez estudos dos quais indentificou-se as situações-limites através da
fala dos pós-graduandos com relação à formação pedagógica para a docência no
ensino superior. Nota-se que os espaços destinados ao ensino na pós-graduação são
incipientes para atender a demanda da formação docente. Contudo muitos pósgraduandos identificaram como espaços para a formação pedagógica, a existência de
algumas disciplinas que fundamentam as questões relativas ao ensino e aprendizagem,
além da reflexão sobre paradigmas que identificam posturas e características docentes,
entre outros aspectos, bem como o Programa de aperfeiçoamento de ensino (PAE),
como uma oportunidade relevante de aproximação com as questões mais amplas que
dizem respeito ao processo do ensino superior e seus desafios no século XXI.
Palavras-chave: Docente
enfermagem. Ensino.
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Abstract: The pedagogical preparation for university teaching in the post-graduate
programs faces challenges. Spaces for this development turned out to be very limited at
university. The priority given to research training reinforces the need to enhance the
professorship as part of their graduate program. It discusses the importance of
expertise, articulated with the pedagogical knowledge so that it is beneficial for the
teacher to more fully meet preparation needs. Then, the study aimed to reflect on the
perception of the graduate student about teacher education, considering the new
paradigms settled in education and health. This is a systematic review of the literature,
whose goal was to collect data about the process of teacher education in graduate
nursing, considering the importance of categorizing and synthesizing primary studies
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carried out in Brazil from 2000 to 2012, on the subject in appreciation. The sample
consisted of ten studies which identified the limit situations through the speech of
graduate students regarding pedagogical preparation for teaching in higher education.
Note that the spaces for teaching in graduation are incipient to meet the demands of
education. Yet, many graduate students identified as main spaces for exercising
teaching knowledge, the existence of some courses concerning issues related to
teaching and learning, and reflecting on paradigms that identify pedagogical postures
and faculty characteristics, as well as Brazilian Improving Teaching Program, as a
significant opportunity for rapprochement with the broader issues that concern the
process of higher education and its challenges in XXI century.
Key words: Postgraduate nursing education. Faculty of nursing practice. Faculty of
nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12062013-202530/pt-br.php

Nº de Classificação: 18829
SANTOS, Jussara Carvalho dos. O estigma da doença mental: compreensão e
ações dos trabalhadores dos CAPS. 2013. p.205. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Barros, Sônia
Resumo: O estigma é definido como um atributo profundamente depreciativo, que aos
olhos da sociedade serve para desacreditar a pessoa que o possui, contribuindo com a
discriminação social. Durante séculos a pessoa com doença mental se sentiu
estigmatizada porque ser vista como louca pelo grupo cultural com quem convive. Esta
forma de produção cultural do estigma se dá de modo similar no Brasil. Desta forma, as
equipes dos serviços substitutivos territoriais, como o CAPS, devem realizar ações que
mude a questão cultural em relação à loucura para poder alcançar a superação do
estigma da doença mental. Para que isso possa acontecer, os profissionais de saúde
mental tem de reconhecer os usuários dos serviços substitutivos territoriais como
cidadãos, caso contrário eles reforçarão o estigma e a discriminação já prevalentes na
sociedade. A equipe multidisciplinar dos CAPS tem um papel importante para ampliar
debates sobre os direitos e sobre a cidadania das pessoas com doença mental no seu
território de atuação, informando às pessoas com e sem doença mental e aos
empregadores sobre o propósito de diminuir a discriminação/estigma relacionado à
doença mental. Esta equipe deve aproveitar as oportunidades dentro e fora do campo
de trabalho em saúde mental para promover a inclusão social, a reabilitação
psicossocial e a superação do estigma da doença mental na sociedade através de
ações estratégicas no seu território de atuação. Desta maneira buscou-se contribuir
para a formulação de ações de reabilitação psicossocial que contemplem a proposta de
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superação do estigma no território. A finalidade deste estudo é caracterizar as ações de
superação do estigma desenvolvidas pela equipe multidisciplinar dos CAPS adultos e
promover a sua reprodução por meio dos resultados do estudo. Para atingir esta
finalidade os objetivos específicos foram: conhecer a compreensão dos profissionais
das equipes multidisciplinares dos CAPS adultos sobre o conceito de estigma da
loucura; identificar as estratégias de intervenção para superar o estigma da doença
mental realizadas por equipes multidisciplinares dos CAPS adultos em seu território de
atuação e; analisar a possibilidade e a dificuldade das equipes multidisciplinares para a
implementação das ações de superação do estigma. Nesta investigação optou-se por
utilizar como base teórica a teoria sobre o estigma de Evining Goffman e como
categoria analítica reabilitação psicossocial.O estudo foi realizado com os profissionais
de saúde mental das equipes multidisciplinares dos CAPS adultos. Para a coleta de
dados foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, enquanto que para apuração dos
dados foi utilizada análise temática, a qual destacou como categorias empíricas: 1)
processo de saúde-doença mental; 2) processo de estigma e exclusão social; e 3)
processo de trabalho em saúde mental. Ao final do estudo foi possível perceber que as
necessidades em saúde são extremamente dinâmicas tendo sua construção marcada
social e historicamente, exigindo portanto que os serviços tenham a capacidade de
desenvolver estratégias também dinâmicas e sensíveis, capazes de superar as ações
rotineiras, passando para arranjos de escutar, reinterpretar e trabalhar as necessidades
de saúde. Considera-se, portanto, que a proximidade dos CAPS com a sociedade
facilita a inclusão social e a superação do estigma da doença mental e esta ajuda a
transformar o imaginário social, e vice-versa. Observou-se que é preciso ter maior
suporte do governo e das políticas públicas para que as equipes multidisciplinares
consigam difundir as ações de superação do estigma da doença mental no seu território
de atuação, este suporte pode ser oferecido através de campanhas para superação do
estigma. Verificou-se também que as ações desempenhadas pelos profissionais
entrevistados é o início para a superação do estigma da doença mental, mas é
necessário que tenham suporte da lei e de várias instâncias da sociedade. O presente
estudo reitera que o CAPS é um serviço-resposta da sociedade ao modelo manicomial,
porém não resolve todos os problemas da sociedade em relação a loucura, e sim
possibilita espaços para articular tensões, conflitos e possibilidades. Desta maneira
compreende-se que os CAPS estão caminhando para a superação do estigma da
doença mental nos seus territórios de atuação, através da promoção: de cidadania, da
circulação no território e do poder contratual das pessoas com doença mental.
Palavras-chave: Doença mental. Estigma. Exclusão social.

Abstract: Stigma is defined as an attribute that is profoundly demeaning in the eyes of
society, which serves to discredit the person who owns it, contributing to social
discrimination. For centuries the people with mental illness felt themselves stigmatized
because they were seen as crazy by the cultural group in which they live. This type of
cultural production of stigma occurs similarly in Brazil. Thus, territorial substitutive
services teams, such as CAPS (Portuguese acronym for Psychosocial Care Center),
must take action to change the cultural status related to madness in order to achieve the
overcoming of the mental illness stigma. In order to achieve this, mental health
professionals must recognize the territorial substitute service users as citizens,
otherwise they will reinforce the stigma and discrimination already prevalent in society.
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In this way, the multidisciplinary team of CAPS has an important role in expanding
debates about rights and citizenship of people with mental illness in their territory of
operation, telling people with and without mental illness and employers about the
purpose of reducing discrimination/stigma related to mental illness. The team should
take advantage of opportunities within and outside the field of work on mental health to
promote social inclusion, psychosocial rehabilitation and the overcoming of the mental
illness stigma in society through strategic actions in its territory of operation. Said that,
the author aims to contribute to the formulation of actions that address the psychosocial
rehabilitation proposed to overcome the stigma in the territory. The purpose of this study
is to characterize the actions developed by a multidisciplinary team of CAPS (CAPS
adult) to overcome stigma, and to promote the reproduction of such actions by means of
the study of the results. In order to achieve this, specific objectives were defined: to
know the understanding of the multidisciplinary teams of professionals of CAPS (CAPS
adult) on the concept of madness stigma; to identify intervention strategies to overcome
the mental illness stigma conducted by multidisciplinary teams CAPS (CAPS adult) in
their territory of action and; to analyze the possibility and difficulty of multidisciplinary
teams for the implementation of actions to overcome the stigma. In this investigation the
author choose to use for reference the psychosocial rehabilitation analytical categories.
The study was conducted with mental health professionals in multidisciplinary teams of
Itaim Bibi, Perdizes and Lapa CAPS (CAPS adult). The data was acquired trough semistructured interviews and them submitted to thematic analysis to proceed with the
assessment of data. In this investigation we chose to use the theory as the theoretical
basis of stigma evining Goffman as an analytical category and psychosocial
rehabilitation.The study was conducted with mental health professionals from
multidisciplinary teams of adults CAPS. For data collection were used semi-structured
interviews, while for the calculation of the data was used thematic analysis, which
highlighted how empirical categories: 1) the health-mental illness, 2) the process of
stigma and social exclusion, and 3 ) process of mental health work. At the end of the
study it was revealed that health needs are extremely dynamic with its construction
marked social and historically, thus requiring that the services have the ability to develop
strategies also dynamic and sensitive, able to overcome the routine actions, passing
arrangements listen, reinterpret and work health needs. It is considered, therefore, that
the proximity of CAPS with society facilitates social inclusion and overcoming the stigma
of mental illness and this helps to transform the social imaginary, and vice versa. Noted
that it is necessary to have greater support from the government and public policy for
Multidisciplinary teams are able to spread the actions to overcome the stigma of mental
illness in its service territory, this support can be offered through campaigns to overcome
the stigma. It was also found that the actions performed by the professionals interviewed
is beginning to overcome the stigma of mental illness, but it is necessary that they
support the law and various levels of society. The present study confirms that the CAPS
is a service-society response to the asylum, but does not solve all the problems of
society in relation to madness, but allows spaces to articulate tensions, conflicts and
possibilities. Thus it is understood that the CAPS are moving to overcome the stigma of
mental illness in their territories of performance, by promoting: citizenship, the circulation
in the territory and the bargaining power of people with mental illness.
Key words: Mental health. Stigma. Social exclusion.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11092013-151204/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18995
PAIXÃO, Gilvânia Patrícia do Nascimento. Violência conjugal: compreendendo o
fenômeno a partir do discurso feminino. 2013. p.106. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, cuidado e organização dos serviços de saúde
Linha de Pesquisa: O cuidado no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Gomes, Nadirlene Pereira
Resumo: A violência contra a mulher é um fenômeno complexo, que acomete todas as
sociedades devido a sua magnitude sendo, portanto considerada pela Organização
Mundial de Saúde como problema de saúde pública. Na sua maioria, as mulheres são
acometidas no espaço doméstico e os cônjuges, companheiros ou ex-maridos
constituem os principais agressores, caracterizando a violência conjugal. Pesquisa
descritiva com abordagem qualitativa, que teve como objetivo analisar a vivência da
violência nas relações conjugais. Os sujeitos foram mulheres em situação de
conjugalidade e vivência de violência conjugal, residentes na comunidade do Calafate,
Salvador-Ba. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (42/2011), realizou-se
entrevista com 19 mulheres, no período entre março e maio de 2012. A organização
dos dados se deu através do Discurso do Sujeito Coletivo de Lefévre. As mulheres
entrevistas se caracterizaram por serem, na sua maioria, jovens, negras, com baixa
escolaridade, dependentes economicamente dos pais ou companheiros, convivendo
com o companheiro em união estável e com filhos. O discurso mostrou que as mulheres
vivenciam violência na relação com o companheiro, expressa nas formas física,
psicológica, moral, patrimonial e/ou sexual, trazendo ainda história de violência entre os
pais e na infância, caracterizando a violência intergeracional. Tal vivência leva ao
comprometimento da saúde da mulher, como hipertensão, cefaleia, taquicardia e
ansiedade, como também dos filhos, através de problemas psicológicos, como
depressão. O discurso aponta para situações que precipitam ou intensificam a violência
conjugal: A Relação de controle e dominação do homem para com a mulher; Uso de
álcool e drogas; Infidelidade do companheiro; Ciúmes; Gravidez; e Paternidade e
maternidade sem planejamento. Mostra ainda que as mulheres buscaram os serviços
de saúde, a delegacia da mulher e a casa abrigo, ressaltando o apoio do Coletivo de
Mulheres do Calafate durante todo o processo. Considera-se a importância da equipe
de saúde, nos mais diversos espaços de atuação profissional, no sentido de identificar a
violência como agravo à saúde e consequentemente causa associada à busca da
mulher pelo serviço, a fim de promover ações de prevenção e enfrentamento do
fenômeno.
Palavras-chave: Conflito conjugal. Gênero e saúde. Violência contra a mulher.

Abstract: Violence against women is a complex phenomenon that affects all societies
because its magnitude is therefore considered by the World Health Organisation as a
public health problem. The majority of women are affected in the domestic space and
the spouses, partners or ex-husbands are the main aggressors, featuring marital
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violence. Descriptive qualitative approach, which aims to analyze the experience of
violence in marital relations. The subjects were women in marital status and experience
of domestic violence, living in the community of Calafate, Salvador-Bahia. After approval
by the Research Ethics Committee (42/2011), held interviews with 19 women, between
March and May 2012. The organization of the data was through the Collective Subject
Discourse Lefèvre. Women interviews were characterized by being mostly young, black,
low education, economically dependent on parents or friends, living with a partner in a
stable relationship with children. The speech showed that women experience violence in
the relationship with the partner, expressed in the physical, psychological, moral, asset
and / or sexual abuse, even bringing history of violence between the parents and
childhood, featuring intergenerational violence. This experience leads to compromise
women's health, such as hypertension, headache, tachycardia and anxiety, as well as
the children through psychological problems such as depression. The speech points to
situations that precipitate or intensify marital violence: The Relationship of control and
domination of man to woman, Alcohol and drugs; Infidelity fellow; Jealousy, Pregnancy,
Maternity and Paternity and without planning. It also shows that women sought health
services, the police and the woman's shelter home, emphasizing the support of the
Women's Collective Calafate throughout the process. It is considered the importance of
the health team, in the most diverse areas of professional practice, to identify violence
as a health problem and consequently contributing cause of woman's search for the
service in order to promote prevention and confrontation of the phenomenon.
Key words: Violence against women. Marital conflict. Gender and health nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 19135
ALENCAR, Anna Carolina Lima de. Tuberculose e diabetes mellitus: abordagens na
trajetória espaço-temporal. 2014. p.152. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Coletiva
Orientador: Maria Rita Bertolozzi
Resumo: Introdução: Estudos epidemiológicos tem elucidado a associação entre
diabetes mellitus (DM) e tuberculose (TB), reacendendo o debate quanto à
suscetibilidade de indivíduos com DM tipo 1 e tipo 2, em adquirir a doença.
Progressivamente, o DM tem apresentado alta prevalência, revelando-se como mais
uma epidemia a ser superada. Considerando-se a continuidade das altas taxas de TB,
acredita-se que a convergência destas com as taxas de DM constitui-se como problema
importante de saúde pública. A literatura científica tem mostrado sobejamente a
explicação de tais enfermidades, substantivamente na perspectiva clínica e biológica,
ainda que no caso da TB, a sua associação às condições de vida adquira maior relevo.
Entretanto, o que ocorre quando a TB e o DM encontram-se associadas? Quais são as
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tendências, na produção da literatura científica e que tipos de abordagens tem sido
conduzidas para a interpretação de tais enfermidades? Destaca-se, portanto, a
importância de analisar a produção científica mundial a respeito desta associação, em
especial, buscando-se identificar se expõe a determinação social, quando estas
enfermidades encontram-se associadas. Objetivo: Objetiva analisar como a literatura
científica tem apresentado a associação entre o Diabetes Mellitus e a Tuberculose.
Método: Trata-se de revisão integrativa. As buscas foram realizadas nas bases de
dados PubMed, LILACS, CINAHL, Web of Science e Dedalus (USP). Resultados:
Considerando-se o período de 2000 a 2012, foram identificadas e selecionadas 352
publicações por títulos e resumos, das quais 62 foram analisadas por ano de publicação
e principal abordagem do estudo. As publicações foram classificadas nos seguintes
enfoques: farmacológico (10; 16,1%), imunológico (13; 20,96%), apresentação clínica
(13; 20,96%) ou epidemiológico (26; 41,93%). Foram encontrados 7 estudos que foram
reclassificados como enfoque social (6). Conclusão: Apesar de realizados em países
com forte desigualdade social e desigualdades em saúde, como Índia, China, México,
Malásia e municípios de fronteira entre Texas (EUA) e o México localidades que
apresentam bolsões importantes de pobreza, onde a incidência da TB permanece alta e
a do DM se mantém crescente, a maior parte dos estudos (96,77%) não considera a
forte determinação social posta na causalidade destas doenças, bem como os
determinantes sociais de saúde como condicionantes para a coexistência destas
enfermidades.
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Revisão integrativa. Tuberculose.

Abstract: Introduction: Epidemiological studies have clarified the association of diabetes
mellitus (DM) with tuberculosis (TB), escalating the debate concerning the susceptibility
of individuals with DM type 1 and type 2, to contract the disease. Progressively, DM has
presented high prevalence, revealing as another epidemic to be overcome. Considering
the steadily high rates of TB, we believe that the convergence of them with DM rates
constitutes an important issue for the public health. The scientific literature has widely
shown the interpretation of such illnesses, mainly in clinical and biological perspectives,
although in the case of TB, its association with life conditions is highlighted.
Nevertheless, what occurs when TB and DM are associated? What are the tendencies
in the production of scientific literature and what types of approaches have been
conducted to interpret such illnesses? Thus, the importance to analyze what is being
produced worldwide concerning this association is pointed out, specially, seeking to
identify whether the scientific literature exposes the social determination when these
illnesses are associated. Objective: this study has as objective to analyze how the
scientific literature has presented the association of Diabetes Mellitus with Tuberculosis.
Method: it is an integrative review whose research was carried out on PubMed, LILACS,
CINAHL, Web of Science and Dedalus (USP) data base. The study is based on the
following questions: What are the approach tendencies in the association of TB with DM,
considering the period of 2000 to 2012? and Since the association TB-DM was first
documented, what has been the tendencies approached in the health-illness process?
Results: 352 publications by titles and abstracts were identified and selected, from which
62 were analyzed considering the publication year and the main study approach, being
therefore classified into pharmacological (10; 16,1%), immunological (13; 20,96%),
clinical presentation (13; 20,96%) or epidemiological (26; 41,93%) approaches.
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Depending on the emphasis of the variables considered and on the discussion
emphasis, the studies were subdivided in social approach (7). Conclusion: Despite being
carried out in countries with high social inequality and inequalities in health, such as
India, China, Mexico, Malaysia and cities bordering Texas (USA) and Mexico which are
among the poorest municipalities in the USA, where TB incidence keeps high and DM
increases, the majority of the studies (96,77%) looked into TB-DM association in clinical
and programming scope, without considering the strong social determination laid on the
causality of these diseases, as well as the social determinants of health as constraints
for the coexistence of these illnesses
Key words: Diabetes mellitus. Tuberculosis. Integrative review.
Acesso remoto ao texto integral:
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SANTOS, Aline Talita dos. Influência da resposta aguda de estresse no
desempenho da memória de idosos saudáveis. 2013. p.110. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Talarico, Juliana Nery de Souza
Resumo: Vários estudos têm sugerido que o estresse pode ser um dos fatores
relacionados com à grande variabilidade cognitiva observada em idosos. Esta
associação se explica porque o cortisol, principal classe de hormônios do estresse em
humanos, apresenta alta afinidade por receptores específicos localizados no
hipocampo, amígdala e região pré-frontal, estruturas associadas ao aprendizado e à
memória. Concentrações cronicamente elevadas de cortisol estão associadas à atrofia
hipocampal e baixo desempenho cognitivo. Entretanto, o efeito do estresse agudo no
desempenho da memória ainda se encontra inconclusivo em idosos. Isto é
particularmente relevante, uma vez que, idosos com comprometimento cognitivo
patológico apresentam concentração elevada de cortisol, que por sua vez, está
associada com rápida progressão da doença. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a
relação entre desempenho da memória e resposta neuroendócrina e cardiovascular de
estresse em idosos saudáveis. Foram selecionados aleatoriamente 100 idosos
alfabetizados, predominantemente do sexo feminino, sem prejuízo cognitivo e funcional,
moradores da cidade de São Paulo. A resposta neuroendócrina de estresse foi avaliada
a partir concentração de cortisol salivar enquanto que a reação cardiovascular a partir
da pressão arterial e frequência cardíaca antes, durante e após a exposição do
participante a um estressor psicossocial agudo (Trier Social Stress Test TSST). O TSST
envolve duas tarefas: falar em público e realizar cálculos aritméticos mentalmente
diante de uma banca examinadora. O desempenho da memória foi avaliado mediante
aplicação do teste Pares de Palavras (PP) 20 minutos antes do TSST para evocação
imediata e aprendizado e 15 minutos após o fim do TSST para evocação tardia. Foi
observado aumento de 96% na concentração de cortisol 15 minutos após o TSST, bem
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como elevação da pressão arterial em relação à situação basal. Ademais, observamos
redução significativa do escore do teste PP após o TSST e correlação negativa entre
concentração de cortisol, evocação imediata e tardia dos PP. Os resultados revelam
influência do estresse agudo no desempenho da memória, particularmente da evocação
tardia, de idosos, destacando a vulnerabilidade destes indivíduos aos efeitos
neurotóxicos do cortisol na memória e, consequentemente ao desenvolvimento de
transtornos cognitivos.
Palavras-chave: Cortisol. Eixo hipotálamo - pituitária – adrenal. Envelhecimento.

Abstract: Several studies have suggested that stress may be a factor related to
cognitive variability observed in the elderly. This association exists because cortisol, the
main class of stress hormones in humans, has a high affinity to specific receptors
located in the hippocampus, amygdala and prefrontal regions, structures associated with
learning and memory. Chronically elevated cortisol concentrations are associated with
hippocampal atrophy and low cognitive performance. However, the effect of acute stress
on memory performance is still inconclusive in the elderly. This is particularly relevant,
since elderly patients with pathological cognitive impairment present high cortisol level,
which in turn is associated with rapid disease progression. The objective of the study
was to analyze the relationship between memory performance and neuroendocrine as
well as cardiovascular response stress in healthy elderly. One hundred elderly randomly
selected, literate, predominantly female, with no cognitive impairment and functional,
residents of the city of São Paulo were included. The neuroendocrine response to stress
was evaluated using salivary cortisol while the cardiovascular reactivity was assessed
through blood pressure and heart rate measured before, during and after exposure to a
participant's acute psychosocial stressor ("Trier Social Stress Test" - TSST). The TSST
involves two tasks: public speaking and performing mental arithmetic in front of an
examining board. The memory performance was evaluated by the Pairs of Words test
(PW) 20 minutes before the TSST for immediate recall and learning and 15 minutes
after the end of TSST for delayed recall. It was observed an increase of 96% in the
cortisol concentration 15 minutes after the TSST, as well as increased blood pressure
compared to baseline. Furthermore, we observed significant reduction in the PP score
after TSST and negative correlation between cortisol concentration, immediate and
delayed recall of PP. The results revealed influence of acute stress on memory
performance, particularly to delayed recall, of older adults, highlighting the vulnerability
of older adults to the neurotoxic effects of cortisol on memory and, therefore, to the
development of cognitive disorders.
Key words: Aging. Cortisol. Hypothalamic-pituitary-adrenal.
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ALMEIDA, Alda Graciele Claudio dos Santos. Validação de um procedimento
operacional padrão para processamento das vias de irrigação e aspiração do kit
de facoemulsificação. 2014. p.132. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) -
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Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Graziano, Kazuco Uchikawa
Resumo: Introdução: Processar seguramente os dispositivos cirúrgicos reutilizáveis é
um cuidado indireto de Enfermagem do Centro de Material e Esterilização. Muitos
desses dispositivos apresentam conformação complexa que dificulta a limpeza,
deixando dúvidas quanto ao alcance da esterilidade, ausência de biofilmes e
endotoxinas. Entre os produtos utilizados em cirurgia para extração de catarata por
facoemulsificação, as vias de irrigação e aspiração são materiais com alto risco de
ocasionar endoftalmite ou síndrome tóxica do segmento anterior ocular no próximo
usuário. Feitas de silicone, possuem lúmen de diâmetro com 1 a 2,5 mm e comprimento
de 1,85 a 2,00 m, configurando-se em material de difícil processamento. Seus
fabricantes não apresentam protocolos validados para seu processamento, o que
constitui um grave problema de segurança ao paciente. Objetivo: Validar um
Procedimento Operacional Padrão (POP) para processamento das vias de irrigação e
aspiração do kit de facoemulsificação. Método: Esta pesquisa caracterizou-se, como um
estudo laboratorial, utilizando contaminação-desafio. O POP foi elaborado com base no
referencial teórico científico atual e na legislação pertinente. Como corpos de prova
foram usados tubos de silicone, reproduzindo as dimensões do lúmen e do
comprimento das vias de irrigação e aspiração. A análise foi feita por meio da
espectroscopia de infravermelho que validou a equivalência da matéria-prima dos
corpos de prova ao dispositivo original. Como contaminação-desafio, foi utilizada uma
suspensão de Pseudomonas aeruginosa - ATCC 27853 106 UFC/mL acrescida de 20%
de albumina humana em meio de cultura enriquecido de Tryptic Soy Broth (TSB) com
solução salina balanceada. Para a contaminação dos corpos de prova, foram injetados
3 mL do contaminante desafio no lúmen dos corpos de prova de 1 mm e 7mL nos de 2
mm de diâmetro, e deixados de 1 a 17 horas. Em seguida, estes foram submetidos ao
POP proposto. Como desfecho intermediário, foi avaliada a eficácia da limpeza (n=30)
com teste de bioluminescência (Clean-Trace ATP water test, 3M®). A eficácia da
esterilização (n=30) foi avaliada por meio da inoculação direta dos corpos de prova em
TSB, e a detecção das endotoxinas (n=30), utilizando kit cinético-turbidimétrico. Os
experimentos foram acompanhados por grupos controles positivo (n=3) e negativo
(n=3). Resultados: a média de ATP obtida após a aplicação do POP de limpeza,
expressa em RLUs, foi de 5,25 RLUs para os corpos de prova de 1 mm de diâmetro e
4,40 RLUs para os de 2 mm. A redução da quantidade média de ATP em RLUs foi de
98,5% a 99,98% respectivamente, para os tempos de contato com o contaminante
desafio de 1 e 17h. Quanto à quantidade da endotoxina, esta variou de <0,01 UE/mL a
0,0192 UE/mL. Não houve recuperação do micro-organismo teste em nenhuma das
amostras do grupo pesquisado. Os resultados dos controles positivo e negativo foram
satisfatórios. Conclusão: Os resultados demonstraram que o POP proposto assegura o
processamento das vias de irrigação e aspiração do kit de facoemulsificação. Esta
conclusão não deve ser extrapolada para os reusos consecutivos autorizados pelos
fabricantes, sem a realização de novos testes até o número máximo de reusos
permitidos, justificado pelo fato da superfície dos lumens poderem ser alteradas a cada
processamento.
Palavras-chave: Biofilmes. Endotoxina. Limpeza.

187

Abstract: Introduction: Reprocessing safely reusable surgical devices is an indirect
nursing care in the Material and Sterilization Center. Many of these devices have
complex geometry forms which difficult the cleaning process, leaving doubts about the
scope of sterility and absence of biofilms and endotoxin. Among the products used in
surgery for cataract extraction by phacoemulsification, the tubings of
phacoemulsification machine are the materials with a high risk of causing
endophthalmitis or toxic anterior segment syndrome in the next patient. Made of silicon,
have a lumen diameter of 1 to 2.5 mm and a length of 1.85 to 2.00 m, and configuring
itself in difficult materials to reprocessing. The manufacturers of these materials dont
present validated protocols for reprocessing, which is a serious problem to the safety of
the patient. Objective: To validate a standard operating procedure for reprocessing of
the tubings of phacoemulsification machine. Method: This research was characterize as
a laboratory study using test soil. The standard protocol was based on current scientific
theoretical reference and relevant legislation. Silicone tubes reproducing lumen
dimensions and the length of the original tubings of phacoemulsification machine were
used as specimens. The analysis by infrared spectroscopy validated the equivalence of
the primal material of the specimens to the original device. It was a test soil with
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 106 UFC/mL plus 20% human albumin in
culture medium supplemented Tryptic Soy Broth (TSB) with balanced salt solution. To
contamination of the samples were injected 3 to 7 mL of the test soil in the lumen and
left for 1 and 17 hours. Then, these were submitted to the proposed standard protocol.
As an intermediate outcome, the cleaning efficiency (n=30) was evaluated with
bioluminescence test (Clean-Trace ATP water test, 3M®). The sterilization efficacy
(n=30) was evaluated by direct inoculation specimens of silicone tubes in TSB, and the
detection of endotoxin (n=30) using kinetic turbidimetric assay. The experiments were
accompanied by positive control group (n=3) and negative (n=3). Results: The average
ATP obtained after application of standard protocol cleaning, expressed in RLUs, was
5.25 RLUs for the specimens of silicone tubes of 1 mm in diameter and 4.40 RLUs to
them 2 mm in diameter. The decrease in the average measure of ATP in RLUs was
98.5% to 99.98%, respectively for the periods of contact with the contaminant of 1h and
17h. As amount of endotoxin that ranged of <0.01 EU/mL to 0.0192 EU/mL. There wasnt
recovery of the test microorganism in the samples of the group studied. The results of
positive and negative controls were satisfactory. Conclusion: The results demonstrate
that proposed standard protocol ensures the reprocessing of tubings of
phacoemulsification machine. This conclusion should not be extrapolated to consecutive
reuses authorized by the manufacturers without retest until the maximum number of
allowed reuses justified by the fact that surface of the lumens can be changed at each
reprocessing.
Key words: Biofilm, Cleaning, Endotoxin.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-25082014-121644/pt-br.php
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constipação intestinal em adultos no município de Londrina, Paraná, Brasil. 2012.
p.113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Santos, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
Resumo: A partir do desenvolvimento dos Critérios de Roma, muitos estudos têm sido
realizados para o conhecimento da epidemiologia da constipação intestinal (CI). Porém,
a maioria é realizada em grupos populacionais específicos e poucos são aqueles de
base populacional. Os objetivos do presente estudo foram estimar a prevalência de CI
em adultos da população geral na área urbana de Londrina, Paraná, e identificar os
fatores demográficos e clínicos associados à ocorrência de CI nessa população. Tratase de uma análise secundária, desenvolvida a partir de um estudo epidemiológico de
base populacional, descritivo, exploratório e com coleta transversal dos dados, sobre
o hábito intestinal da população de Londrina, Paraná, em 2008. Dois mil cento e
sessenta e dois indivíduos, residentes nas ruas selecionadas por meio de amostragem
probabilística por conglomerados, foram entrevistados utilizando-se dois instrumentos:
dados sócio-demográficos e "Hábito Intestinal na População Geral" (em sua versão
adaptada e validada para o Brasil). No presente estudo, foram utilizadas as variáveis
necessárias para o cálculo da prevalência de CI, de acordo com os Critérios de
Roma III, e identificação dos fatores associados. Os dados foram analisados por meio
do Teste de Qui-Quadrado (X²) de Pearson e regressão logística multivariada.
Foram estimadas as prevalências de CI, com intervalos de confiança (IC) a 95%. As
associações foram medidas pelo Odds Ratio ajustado, por análise de regressão. A
prevalência total de CI foi 14,6%, sendo maior entre as mulheres (21,9%)
comparativamente aos homens (5,3%), crescente com a idade em ambos os
sexos e inversamente proporcional
ao aumento
da renda familiar. Para a
amostra total de constipados (n=315), os fatores que apresentaram associação
com CI foram: sexo feminino, baixa renda familiar, história de fístula, fissura anal,
prolapso retal, hemorróidas, cirurgias anorretais, AVE e doenças do sistema nervoso.
Para o sexo feminino, as variáveis significativamente associadas à CI foram: baixa
renda familiar, história de fístula, fissura anal, cirurgia anorretal, trauma ou
ferimento ao redor do ânus, retocele, hemorróidas e AVE. Para o sexo masculino,
CI foi estatisticamente associada a: idade avançada, baixa renda familiar, fissura
anal, cirurgia anorretal, AVE e doença do sistema nervoso. As variáveis baixa renda
familiar, AVE, história de fissura anal e cirurgia anorretal permaneceram nos três
modelos testados. Este estudo contribui para o conhecimento da epidemiologia da CI
na população geral brasileira, ao constituir-se em um dos poucos estudos nacionais
de base populacional
sobre o tema. Além disso, os seus resultados agregam
novos conhecimentos, ao terem sido testadas algumas variáveis que não são
usualmente analisadas em estudos de base populacional sobre prevalência
de CI na população geral, como fístula, fissura, cirurgias anorretais, hemorróidas,
doenças do sistema nervoso, entre outros.
Palavras-chave: Constipação intestinal.
Constipação intestinal (prevalência).
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Abstract: Since the Rome Criteria were developed a lot of studies have been done to
determine general constipation epidemiology. However, most of the studies consider
only specific groups of people and only a few of them consider a general
population analysis. The current study is a population-based study that aimed to
estimate the prevalence of constipation in adults from the general population at Londrina
city, Paraná State, Brazil and also to identify the clinical and demographic factors
associated to occurrence of constipation in this population. This study is a secondary
analysis from the epidemiological population-based study about bowel habit, that was
descriptive and exploratory, cross sectional, and it was performed in 2008 at the urban
area of Londrina city. Two thousand one hundred sixty two individuals living at the
selected streets through cluster sampling were interviewed. Two instruments were used
for data collection: social-demographic data and the adapted and validated version of
Bowel Function in the Community for Brazil. In the current study the original
database
variables were used to calculate the prevalence
of constipation,
according to the Rome Criteria III, and also to determine the associated factors. The
data were analyzed using chi-square test (X²) and multivariate logistic regression. The
prevalence of constipation was estimated with a 95% confidence
interval. The
adjusted odds ratio was used to measure the association between variables, using
regression analysis. The total prevalence of constipation was 14,6%, higher among
women (21,9% women; and 5,3% men), growing with age in both genders, and
inverse proportion to the family income. The factors that presented statistically
significant association to the constipated sample (n=315) were: female gender, low
social economic status, fistulae history, anal fissure, rectal prolapse, hemorrhoids, anusrectal surgery, stroke and nervous system disease. Among the women, the
statistically significant associated factors were: low social economic status, fistulae
history, anal fissure, anus-rectal surgery, trauma or wound around the anus, rectocele,
hemorrhoids, and stroke. Among the men, the statistically significant associated factors
were: higher ages, low social economic status, anal fissure, anus-rectal surgery,
stroke, and nervous system disease. The variables low social economic status,
stroke, anal fissure history and anus-rectal surgery were statistically significant in
all three tested statistical models. This study is important because it shows the
epidemiology of constipation in the general Brazilian population, and it is one of the
very few national based-population studies about the subject. It also shows
associations between constipation and fistulae history, anal fissure, anus-rectal surgery,
hemorrhoids, stroke, nervous system disease, and other factors that have not been
often analyzed in based- population studies about prevalence of constipation.
Key words: Constipation. Constipation (prevalence). Constipation (epidemiology).
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Resumo: Introdução: A colonoscopia é um dos métodos mais completos de
investigação das doenças colorretais, com vantagens por proporcionar a observação da
mucosa intestinal, em tempo único e de forma direta e também por ser a técnica de
maior acurácia para o diagnóstico de lesões estruturais. Salienta-se que o paciente, ao
se deparar com a indicação da colonoscopia, interpreta-a como sendo um exame
que provoca desconforto e desencadeia sentimentos de vulnerabilidade, vergonha,
medo e ansiedade. Perante estas emoções, o procedimento poderá ser percebido como
um fator estresse importante ao paciente e que requer a utilização de estratégias para o
enfrentamento da situação de desafio. Objetivo: analisar a percepção de estresse e os
estilos de coping em pacientes no período que antecede o
procedimento
colonoscópico, conforme as variáveis biossociais e clínicas. Material e método: trata- se
de um estudo descritivo, transversal, exploratório e de campo, com abordagem
quantitativa, desenvolvido no Serviço de Endoscopia do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo (HU-USP). Foram entrevistados 100 pacientes em período
de complementação de preparo, adultos, com solicitação formal para a realização do
procedimento colonoscópico. Para esta análise, foram utilizados os instrumentos
Escala de Estresse Percebido (PSS – 10), o Inventário de Estratégias de Enfrentamento
de Folkman e Lazarus (1985) e um roteiro de entrevista semiestruturada para
caracterização da população do estudo. Resultados: o perfil biossocial da amostra foi,
predominantemente, de mulheres (73%), idade superior a 65 anos (50%), casados ou
com companheiros (90%), com pelo menos um filho (38%), com escolaridade
superior a oito anos de estudos (33%), que pertenciam as religiões evangélica e
católica (48% e 45%, respectivamente), em sua maioria aposentados (48%), com
antecedentes clínicos de hipertensão arterial sistêmica (90%) e familiar de câncer
de colón (68%); 59% dos pacientes em período de preparo revelaram um nível
médio de estresse percebido e os estilos de coping com maiores médias foram o
Suporte Social (6,43±1,54), Aceitação da Responsabilidade (5,70±2,41) e Reavaliação
Positiva (5,64±1,41). As variáveis sexo, idade, estado civil, escolaridade, tipo de
preparo e número de exames realizados previamente foram determinadas, como
fatores preditores de estresse nessa população. As correlações estatisticamente
significativas deste estudo compreenderam a associação entre o PSS-10 e as
estratégias de enfrentamento Confronto, Afastamento, Suporte Social, Aceitação da
Responsabilidade e Reavaliação Positiva. Entre estes preditores, houve associação do
sexo feminino, da idade superior a 65 anos, dos casados ou com namorado, dos não
letrados ou daqueles com 2° grau completo/incompleto, do tipo de preparo ambulatorial
e dos pacientes com pelo menos um exame realizado com o PSS-10 e os domínios
selecionados. Conclusão: a análise da colonoscopia como fator de estresse é pouco
estudada em nosso meio, assim como a associação dos processos de enfrentamento.
A percepção de estresse foi maior entre os indivíduos da população da pesquisa
quando comparados com a população do estudo de tradução e validação do
instrumento. Quanto aos estilos de coping foram observados predomínios dos
domínios. Quanto aos estilos de coping foram observados predomínios dos domínios
com foco na emoção. Os resultados desta pesquisa permitiram o desenvolvimento de
intervenções voltadas para a diminuição do estresse desses pacientes e que os estilos
de enfrentamento encontrados nesta análise sejam utilizados para a melhoria da prática
assistencial.
Palavras-chave: Adaptação psicológica. Colonoscopia. Estresse psicológico.
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Abstract: Introduction: Colonoscopy is one of the most complete methods of
investigation for colorectal diseases, with several advantages. One is that it makes
possible the observation of bowel mucus, directly and in a single session. Another is that
it is one of the most accurate ways of diagnosing structural lesions in bowel. It is
important to understand that patients who face this procedure interpret the exam as one
that provokes discomfort, which leads to feelings of vulnerability, shame, fear and
anxiety. In light of the emotional factors involved, the procedure may be viewed as a
source of stress for the patient, and so, requires the implementation of strategies for
approaching such a challenging situation. Objective: To analyze the perception of stress,
according to bio-social and clinical variables, and coping styles of patients during the
period preceding a colonoscopy procedure. Methods: This is a descriptive, transversal,
field study with a quantitative approach developed by the Endoscopy Service of São
Paulo Hospital University (HU-USP). One hundred patients in the preparatory stages
were interviewed, of whom 100% were adults who had received a formal referral for the
colonoscopy procedure. For the analysis, the following were employed: the Perceived
Stress Scale (PSS-10), the Ways of Coping Questionare of Folkman and Lazarus
(1985), as well as a semi-structured interview guide whose aim was to characterize the
study population. Results: The bio-social profile of the sample population was
predominantly female (73%), 65 years or older (50%), married or with a partner (90%)
with at least one child (38%). The sample population also consisted of individuals with
an eighth-grade or above level of education (33%), who professed a Faith of either
Catholic or Evangelical (48% and 45%, respectively), for the most part retired (48%),
with a history of hypertension (90%) and a family member with colon cancer (68%); 59%
of the patients undergoing preparations revealed a medium level of perceived stress and
the coping styles most utilized by these patients were the Social Support style
(6,43±1,54), Acceptance of Responsibility Style (5,70±2,41) and Positive Reappraisal
style (5,64±1,41). The variables of gender, age, marital status, schooling, type of
preparation, and number of exams previously realized proved to be predictive factors of
stress among this population. The statistically significant correlations within this study
revealed themselves to be an association between PSS-10 and the coping strategies of
Confrontive Coping, Distancing, Seeking Social Support, Acceptance of Responsibility
and Positive Reappraisal. Among these predictors, an association of female, 65 years,
married or with a partner, secondary schooling either complete or incomplete, with a
outpatients preparation and patients with at least one procedure conducted style of PSS10. Conclusion: The analysis of stress in the realization of colonoscopy exams is a little
studied area in our field, as is the association of coping processes. The perception of
stress was greater among the participants of the study, when compared with the
instrument validation population. In terms of coping mechanisms, it was observed that
those that focus on emotion were prevalent. The results of this study allow for a
development of interventions that focus on diminishing stress in these patients. The
results also permit that the coping mechanisms encountered in this analysis be utilized
to better the work of care practitioners.
Key words: Psychological stress. Psychological adaptation. Colonoscopy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-16032013-132310/pt-br.php
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Resumo: Introdução. Os efeitos antimicrobianos dos óleos essenciais têm sido
relatados na literatura científica, sobretudo referentes ao óleo essencial de Tea Tree
(Melaleuca alternifolia). Tal óleo essencial tem demonstrado propriedades antissépticas
e pode representar uma alternativa de um produto natural para higienização das mãos
nos estabelecimentos de assistência à saúde que por ora utilizam predominantemente
produtos à base de triclosan e clorexidina. Objetivo. Avaliar a eficácia da higiene das
mãos na redução da carga microbiana realizada com duas formulações de sabonetes
líquidos já disponíveis no mercado, contendo: óleo essencial de Tea Tree 0,3% e
sabonete com triclosan na concentração de 0,5%; comparar dois procedimentos
referência, sendo um da metodologia oficial (soft soap) e o outro da versão draft (soft
soap + propan-2-ol). Método. Foram utilizadas as diretrizes da metodologia do Comitê
Europeu de Padronização, EN 1499, indicada para avaliar a eficácia antimicrobiana de
produtos para higiene das mãos. A metodologia recomenda a contaminação artificial
das mãos de 12 a 15 voluntários sadios com Escherichia coli K12, seguida pela
higienização das mãos com cada produto em avaliação. Ainda segundo a metodologia,
os resultados além de serem comparados entre si, são comparados com um sabão de
referência (soft soap), no mesmo voluntário, dia e sob condições ambientais
semelhantes. Foi realizada a contagem do número de microrganismos antes (prévalores) e após (pós-valores) cada procedimento. O fator de redução logaritimica entre
os pré e pós-valores representou a atividade antimicrobiana de cada produto testado,
permitindo evidenciar a eficácia dos produtos em teste comparativamente ao produto
referência (soft soap seguido ou não por propan-2-ol). Resultados. Em termos de
redução logarítmica, o sabonete contendo óleo essencial de Tea Tree à 0,3% foi mais
eficaz do que o sabonete contendo triclosan à 0,5% (3,89 log10 x 3,59 log10), porém,
pelo teste de Wilcoxon, não houve diferença estatisticamente signficante. Em relação à
eficácia antimicrobiana, nenhum dos dois sabonetes apresentou desempenho superior
a nenhum dos dois procedimentos referência (soft soap ou soft soap + propan-2-ol). O
procedimento de higienização das mãos de referência utilizando soft soap + propan-2-ol
(proposto pela versão draft da metodologia EN 1499), demonstrou-se mais eficaz do
que apenas o uso do soft soap (descrito na metodologia oficial).
Palavras-chave: Controle de Infecção. EN 1499. Lavagem de mãos.

Abstract: Introduction. The antimicrobial effects of essential oils have been reported in
scientific literature, especially about essential oil of Tea Tree (Melaleuca alternifolia).
This essential oil has shown antiseptic properties and may represent a natural and
alternative product for hand hygiene in health care establishments that currently use
products based on triclosan and chlorhexidine. Objective. Evaluate the efficacy of hand
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hygiene in reducing microbial load performed with two differents formulations of liquid
soaps available: Tea Tree essential oil 0.3% soap and triclosan 0.5% soap; compare
two references procedure, one of the official methodology (soft soap) and one of the
draft version (soft soap + propan-2-ol). Method. Was used the guidelines of the
European Committee for Standardization, EN1499 methodology, indicated to evaluate
the efficacy of antiseptics for hand hygiene. The methodology recommends the artificial
contamination of hands from 12 to 15 healthy volunteers with Escherichia coli K12
followed by washing hands with each product under evaluation. According to the
methodology, results should be compared between products and with a reference soap
("soft soap"), in the same subject, same day and under similar environmental conditions.
Were counted the number of microorganisms before (pre-values) and after (post-values)
handwashing. The logarithmic reduction factor between pre-and post-values represents
the antimicrobial activity of each product under test, showing the efficacy of products
under test compared to the reference product (soft soap follwed or not followed by
propan-2-ol). Results. In terms of logarithmic reduction, the soap containing the tea tree
essential oil 0.3% was more efficacious than the soap containing 0.5% triclosan (3,89
log10 x 3,59 log10). However, the Wilcoxon test does not detected statistically
significant diference. Regarding the antimicrobial efficacy, none of the two soaps
showed superior performance to either references procedure (soft soap or soft soap +
propan-2-ol). The procedure for reference hand hygiene using soft soap + propan-2-ol,
(proposed by the draft version of the methodology EN 1499) showed to be more
efficacious than use only soft soap (described in the oficial methodology).
Key words: EN 1499. Handwashing. Infection control.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23082012-154731/pt-br.php
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Resumo: A ressonância magnética (RM) é um exame de diagnóstico por imagem
amplamente utilizada e permite a obtenção de imagens de diversos segmentos do
corpo com alta qualidade. Embora seja um exame de excelência, os pacientes que se
submetem a esta técnica, podem apresentar claustrofobia em razão do espaço limitado
dentro do equipamento. A claustrofobia é considerada um estado de ansiedade e
classificada como uma fobia específica pelo DSM IV. O Questionário de Claustrofobia
(CLQ) é um instrumento de mensuração, que foi criado em língua inglesa e
posteriormente, foi traduzido e validado para outras línguas e culturas, inclusive no
Brasil em 2008. Trata-se de uma escala do tipo Likert, com escores que variam de 0
(nada ansioso) a 4 (extremamente ansioso); possui 26 itens que são distribuídos em
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dois domínios (sufocação 14 itens e restrição 12 itens). Objetivo: Avaliar as
propriedades psicométricas da versão brasileira do Questionário de Claustrofobia,
aplicado a pacientes submetidos à Ressonância Magnética. Material e método: Foram
realizadas a avaliação da consistência interna, análise fatorial confirmatória, validação
de construto convergente (correlacionado Questionário de Claustrofobia com o
Inventário de Ansiedade - Estado), validação de construto discriminante e aplicação da
curva ROC para propor um ponto de corte para o instrumento. A coleta de dados foi
feita em um hospital de grande porte do Município de São Paulo com 300 pacientes que
realizaram ressonância magnética; pela aplicação de três instrumentos, sendo eles: o
de caracterização biossociodemográfica, Questionário de Claustrofobia e Inventário de
Ansiedade - Estado. Resultados: A confiabilidade interna medida pelo coeficiente alfa
de Cronbach obteve os seguintes valores: para o total da escala 0,94; para os domínios
sufocação, 0,80 e restrição, 0,93. A análise fatorial confirmatória confirmou dois
domínios e obteve valor de NNFI 0,692, considerado bom valor de ajuste para o
modelo. A validação de construto convergente correlacionou o CLQ com o Inventário de
Ansiedade- Estado e os valores obtidos foram muito próximos a zero, indicando que
não há relação entre os instrumentos (r - 0,111). Já a validação de construto
discriminante, em que foi utilizado o teste Mann-Whitney, foi capaz de discriminar os
grupos claustrofóbicos com as variáveis claustrofobia referida, RM prévia e faixa etária.
Foi estabelecido o ponto de corte pela curva ROC e a pontuação se for, igual ou maior
que 16 pontos, sugere o potencial desenvolvimento da claustrofobia. Conclusão: Os
resultados permitiram concluir que o Questionário de Claustrofobia teve desempenho
satisfatório, atestando sua confiabilidade e mostrando-se válido para medir a
claustrofobia no ambiente de ressonância magnética.
Palavras-chave: Enfermagem. Fobia. Ressonância magnética.

Abstract: Magnetic resonance imaging (MRI) is a diagnostic imaging widely used and
allows obtaining images of various body segments with high quality. Although an
examination of excellence, patients who undergo this technique may have
claustrophobia due to the limited space inside the equipment. Claustrophobia is
considered a state of anxiety and classified as a specific phobia by DSM - IV. The
Claustrophobia Questionnaire (CLQ) is a measurement tool, which was created in
English and then translated and validated for other languages and cultures, including
Brazil in 2008. It is a Likert scale, with scores ranging from 0 (not anxious) to 4
(extremely anxious); has 26 items that are divided into two domains (14 items
suffocation and restriction 12 items). Objective: To evaluate the psychometric properties
of the Brazilian version of the Claustrophobia Questionnaire applied to patients
undergoing MRI. Material and methods: We performed an evaluation of internal
consistency, confirmatory factor analysis, convergent construct validation
(Claustrophobia Questionnaire correlated with Anxiety Inventory - State), discriminant
construct validation and application of the ROC curve to propose a cutoff point for the
instrument. Data collection was done in a large hospital in São Paulo with 300 patients
who underwent MRI, the application of three instruments, namely: the characterization of
bio socio demographic protocol, Claustrophobia Questionnaire and Anxiety Inventory State. Results: The internal reliability as measured by Cronbach's alpha obtained the
following values: for the total scale 0.94; domains to suffocation, restriction and 0.80,
0.93. Factor analysis confirmed two domains and obtained value of NNFI 0.692,
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considered good value adjustment to the model. Validation convergent construct the
CLQ correlated with State Anxiety Inventory and the values obtained were very close to
zero, indicating no relationship between the instruments (r - 0.111). Already construct
validation discriminant, in which we used the Mann-Whitney test was able to
discriminate between claustrophobia claustrophobic with the variables mentioned,
previous CABG and age. Was established cutoff by ROC score and if equal to or greater
than 16 points, suggests the potential development of claustrophobia. Conclusion: The
results showed that the Claustrophobia Questionnaire showed a satisfactory
performance, proving its reliability and proving to be valid to measure the claustrophobia
in MRI environment.
Key words: Magnetic resonance spectroscopy. Nursing. Phobic disorders.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-19092013-160050/pt-br.php

Nº de Classificação: 18851
PINHO, Natália Alencar de. Fatores associados à doença renal crônica em
pacientes internados em um hospital universitário na cidade de São Paulo. 2013.
p.160. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciência) - Universidade de São Paulo.
São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Pierin, Ângela Maria Geraldo
Resumo: Introdução: a doença renal crônica constitui importante problema de saúde
pública mundial. Contudo, pouco se sabe sobre suas características em nosso meio.
Objetivo: identificar os fatores associados à doença renal crônica em pacientes
internados em um hospital universitário. Método: foram selecionados, aleatoriamente,
386 pacientes que constituíram dois grupos: com e sem doença renal crônica. A doença
renal crônica foi definida pela presença de diagnóstico médico ou antecedente pessoal.
Os dados foram obtidos do prontuário do paciente. Foram comparados os grupos com e
sem doença renal crônica e os hipertensos com e sem doença renal crônica, mediante
as variáveis de estudo. Estimou-se a taxa de filtração glomerular (eTFG) dos pacientes
sem doença renal a partir das equações Modification of Diet in Renal Disease abreviada
(MDRD4) e Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Verificouse a associação da eTFG <90 mL/min/1,73m², pela MDRD4, com dados biossociais e
comorbidades. O nível de significância foi de p<0,05. Resultados: a amostra foi 50,5%
homens, 64,4% brancos, 50,7% com companheiro e idade de 58,2±18,6 anos. Os
pacientes com doença renal crônica se distinguiram daqueles sem a doença (p<0,05)
em relação a: viverem com companheiro (59,8% vs 47,3%); idade mais elevada
(65,8±15,6 vs 55,3±18,9 anos); menor frequência de fumantes (11,1% vs 29,7%); terem
antecedente pessoal de hipertensão arterial (75,2% vs 46,3%), diabetes (49,5% vs
22,4%), dislipidemia (23,8% vs 14,9%), infarto agudo do miocárdio (14,3% vs 6,0%) e
insuficiência cardíaca congestiva (18,1% vs 4,3%); evolução a óbito (12,4% vs 1,4%); e
maior tempo de internação (11 (818) vs 9 (612) dias); além dos exames laboratoriais,
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exceto glicemia e perfil lipídico. A análise de regressão logística indicou associação
independente da doença renal crônica com as seguintes variáveis (OR, odds ratio; IC,
intervalo de confiança de 95%): idade (OR 1,019, IC 1,003-1,036); hipertensão arterial
(OR 2,032, IC 1,128-3,660), diabetes (OR 2,097, IC 1,232-3,570) e insuficiência
cardíaca congestiva (OR 2,665, IC 1,173-6,056). Os hipertensos com e sem doença
renal crônica foram distintos (p<0,05) em relação a: possuíam companheiro (64,3% vs
50,7%); uso de maior número de medicamentos (4,0 (2,05,0) vs 2,0 (0,5 4,0)), não
fumantes (9,9% vs 25%); terem antecedentes pessoais para diabetes (53,5% vs 36,4%)
e insuficiência cardíaca congestiva (19,8% vs 7,0%); uso de medicamentos antihipertensivos (79,1% vs 66,4%,); tratamento com insulina (24,4% vs 7,0%); além dos
exames laboratoriais, exceto glicemia, perfil lipídico e ácido úrico. Houve boa
concordância da classificação da eTFG de pacientes sem doença renal crônica pelas
equações MDRD4 e CKD-EPI (kappa 0,854). De acordo com a equação MDRD4,
54,4% tinham eTFG 90 mL/min/1,73m²; 37,7%, eTFG 60-89 mL/min/1,73m²; e 7,8%,
eTFG <60 mL/min/1,73m². Pacientes com eTFG <90 mL/min/1,73m² se destacaram
(p<0,05) por apresentar maior frequência de hipertensão arterial (63,3% vs 32,0%),
diabetes (29,7% vs 16,3%) e dislipidemia (24,2% vs 7,2%) em relação a pacientes com
eTFG 90 mL/min/1,73m². Conclusão: a doença renal crônica esteve associada a fatores
de risco cardiovasculares, em sua maioria, modificáveis.
Palavras-chave: Doença crônica. Falência renal crônica (prevenção e controle).
Hipertensão.

Abstract: Introduction: chronic kidney disease is an important public health problem
worldwide. Nevertheless, little is known about its features in our setting. Objective:
identify factors associated with chronic kidney disease among hospitalized patients in a
university hospital. Method: 386 patients were randomly selected and divided in two
groups: with and without chronic kidney disease. Chronic kidney disease was defined by
the presence of medical diagnosis or personal history. Data was acquired from medical
records. Patients with and without chronic kidney disease, as well as hypertensive
patients with and without chronic kidney disease, were compared with regard to the
variables under study. Glomerular filtration rate (eGFR) of patients without chronic
kidney disease was estimated using abbreviated Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD4) and Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)
equations. The association between eTFG <90/mL/min/1,73m² and biosocial data and
comorbidities was assessed. Significance level was p<0,05. Results: the study sample
was 50,5% male, 64,4% white, 50,7% living with partner, and 58,2±18,6 years-old.
Patients with chronic kidney disease differed (p<0,05) from patients without, regarding
to: living with partner (59,8% vs 47,3%); older age (65,8±15,6 vs 55,3±18,9 years-old);
no smokers (11,1% vs 29,7%); personal history of hypertension (75,2% vs 46,3%),
diabetes (49,5% vs 22,4%), dyslipidemia (23,8% vs 14,9%), acute myocardial infarction
(14,3% vs 6,0%) and congestive heart failure (18,1% vs 4,3%); occurrence of death
(12,4% vs 1,4%); and length of hospitalization (11 (818) vs 9 (612) days), as well as
laboratory tests, excepted blood glucose level and lipidemic profile. Logistic regression
indicated independent association of chronic kidney disease for the following variables
(OR, odds ratio; CI, confidence interval at 95%): age (OR 1,019, CI 1,003-1,036);
hypertension (OR 2,032, CI 1,128-3,660), diabetes (OR 2,097, CI 1,232-3,570) and
congestive heart failure (OR 2,665, CI 1,173-6,056). Hypertensive patients with and

197

without chronic kidney disease were different (p<0,05) regarding to: living with partner
(64,3% vs 50,7%); greater number of continuous-use medication (4,0 (2,05,0) vs 2,0
(0,5 4,0)); no smokers (9,9% vs 25%); personal history of diabetes (53,5% vs 36,4%)
and congestive heart failure (19,8% vs 7,0%); use of antihypertensive drugs (79,1% vs
66,4%); insulin therapy (24,4% vs 7,0%); as well as laboratory tests, excepted blood
glucose level, lipidemic profile and uric acid. Relevant agreement was shown between
eGRF classification by MDRD4 and CKD-EPI equations for patients without kidney
disease (kappa 0,854). According to MDRD4 equation, 54,4% had eGRF 90
mL/min/1,73m²; 37,7%, eGFR 60-89 mL/min/1,73m²; and 7,8%, eGFR <60
mL/min/1,73m². Patients with eGFR <90 mL/min/1,73m² stood out (p<0,05) from those
with eGFR 90 mL/min/1,73m² as presenting higher frequencies of hypertension (63,3%
vs 32,0%), diabetes (29,7% vs 16,3%) and dyslipidemia (24,2% vs 7,2%). Conclusion:
chronic kidney disease showed association with cardiovascular risk factors, most of
which modifiable.
Key words: Chronic disease. Hypertension. Chronic (prevention & control).
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-19092013-154219/pt-br.php

Nº de Classificação: 19131
DIAS, Ewerton Naves. Religiosidade de fatores associados: um estudo com
residentes na cidade de Itajubá, Minas Gerais. 2012. p.71. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Kimura, Miako
Resumo: As relações entre religiosidade e saúde têm sido cada dia mais estudadas e
as evidências têm apontado que as práticas religiosas e espirituais podem ser
associadas com melhor saúde física, maior longevidade, melhor saúde mental e a um
maior apoio social. Todavia, ainda são poucos os estudos que investigam esse
fenômeno principalmente na realidade brasileira. O objetivo desse estudo foi analisar a
associação entre a religiosidade e as características sociodemográficas e de saúde das
pessoas residentes na cidade de Itajubá-MG. Trata-se de um estudo observacional, do
tipo transversal, com abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta de
600 residentes na cidade de Itajubá, Minas Gerais, de ambos os sexos, na faixa etária
de 20 ou mais. O tipo de amostragem foi não-probabilístico, estratificado, proporcional
por faixa etária e sexo dos residentes da cidade. As variáveis utilizadas para o estudo
foram as características sociodemográficas e de saúde. Para a avaliação da
religiosidade foi utilizado o instrumento Índice de Religiosidade da Universidade de
Duke DUREL (alfa de Cronbach 0,75). Os resultados apontaram que 90,8% dos
entrevistados referiram praticar alguma religião. A filiação religiosa católica foi a mais
frequente com (67,7%), evangélica (30,8%) e espírita (1,3%). As variáveis sexo
feminino e maior idade se associaram a maiores índices de religiosidade
organizacional, não organizacional e intrínseca. Já as pessoas com

198

conjuge/companheiro apresentaram maior religiosidade intrínseca. Diante dos dados
apresentados pode-se concluir que a população estudada apresenta alto índice de
religiosidade e que esse fenômeno está diretamente associado ao gênero e à idade.
Palavras-chave: Gênero. Idade. Religiosidade.

Abstract: The relationship between religiosity and health have been increasingly
studied, and, evidences have shown that religious and spiritual practices can be
associated with better physical health, greater longevity, better mental health and
greater social support. However, there are few studies investigating this phenomenon,
especially in the Brazilian reality. The aim of this study was to analyze […]
Key words: Age. Gender. Religion.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-09012014-135527/pt-br.php

Nº de Classificação: 19132
BENAVENTE, Sonia Betzabeth Ticona. Diferença entre gêneros na percepção do
estresse e estratégias de coping de pacientes em tratamento quimioterápico para
câncer colorretal. 2012. p.137. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Costa, Ana Lúcia Siqueira
Resumo: O estresse é comum entre pacientes com câncer, especialmente naqueles
em tratamento quimioterápico. Assim, cabe mencionar que a percepção, resposta e
adaptação ao estresse caracterizam-se por componentes fisiológicos e
comportamentais, os quais são determinados por diferentes fatores, incluindo o gênero.
Objetivo: Analisar as diferenças entre gêneros na percepção do estresse e as
estratégias de coping utilizadas pelos pacientes com câncer colorretal em tratamento
quimioterápico. Método: Este estudo tem delineamento transversal e de campo, com
abordagem quantitativa. A amostra foi composta de 100 pacientes em tratamento
ambulatorial no Hospital A.C. Camargo, formada por 47 mulheres e 53 homens. Após a
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição acima referida, deu-se início
à coleta de dados. Nesta amostra, foram utilizados um questionário para a coleta dos
dados clínicos e sociodemográficos e duas perguntas abertas que se referiam aos
sentimentos e preocupações; ainda, foram utilizados a Escala de Estresse Percebido
PSS-10 e o Inventário de Estratégias de Coping de Folkman e Lazarus. Nesta pesquisa
foram utilizados o qui-quadrado, correlação de Pearson e regressão linear. Resultados:
A pontuação do nível de estresse da amostra de estudo foi, em média, 12. Identifica-se
que o gênero feminino possui maior nível de estresse, sendo esta diferença
estatisticamente significante (p<0,05). Em relação às estratégias de coping, homens
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utilizaram-nas em maior número e houve diferença estatisticamente significativa (p0,05)
para o gênero no domínio Resolução de problemas com predominância do gênero
masculino. Finalmente, mediante o modelo de regressão linear para o estresse, gênero
e coping, identifica-se que o gênero não está correlacionado com o estresse; porém,
com o domínio Confronto, a correlação é positiva. Já com os domínios Resolução de
problemas e Reavaliação positiva, a correlação é negativa. A partir da análise
qualitativa, verificamos que a maioria dos pacientes considera a quimioterapia um
processo difícil, porém necessário para sua melhoria e posterior restabelecimento.
Encontrou-se diferença estatisticamente significativa na categoria outros aspectos da
experiência negativa, com predomínio do gênero masculino. Em relação ao suporte
utilizado, identifica-se diferença estatisticamente significativa com a prática religiosa
com predomínio das mulheres. Conclusão: Mediante estes resultados, podemos afirmar
que, o gênero feminino possui maior nível de estresse, o gênero masculio utiliza em
maior número de estratégias de coping e houve diferença estatisticamente significativa
no domínio Resolução de problemas com predominância do gênero masculino e,
embora a quimioterapia seja um tratamento agressivo, a utilização das estratégias de
coping orientadas à resolução de problemas e à reavaliação positiva diminui os níveis
de estresse de forma eficaz. Portanto, as intervenções da equipe de saúde devem ser
orientadas a motivar e fortalecer nos pacientes essas duas estratégias.
Palavras-chave: Adaptação psicológica. Estresse psicológico. Neoplasias.

Abstract: Among cancer patients, stress is common, specially between the ones
undergoing chemotherapy. Thus, we can say that the perception, response, and
adaptation to stress are characterized by physiological and behavioral components, that
are determined by several factors, including the gender. Aim: To analyze gender
differences on stress perception and coping strategies used by colorectal cancer
patients undergoing chemotherapy. Method: This research is a cross sectional study, on
field, with quantitative approach. The sample was composed of 100 ambulatorial
patientes of A. C. Camargo Hospital, with 47 women and 53 men. After approval from
Ethics on Research Committee from above institution, was begun the data collection. In
this sample, were used a socio-demographic and clinical questionnaire, and two open
questions about feelings and worries; were used too, the Perceived Stress Scale PSS10 and the Folkman and Lazarus Ways of Coping Questionnaire. The chi squared,
Pearson correlation and linear regression analysis were used to analyse the data.
Results: The average stress level score was 12. Female gender has greater stress level,
statistically significant (p<0.05). Regarding the coping strategies, men used more
variety, with statistically significant difference (p0.05) for the domain Planful problemsolving with male predominance. Finally, through the linear regression model for stress,
gender and coping, was identified that gender have no correlation with stress; however,
with the Confrontative coping there is a positive correlation. For the Planful problemsolving and Positive reappraisal, the correlation is negative. From the qualitative
analysis, was verified that majority of patients consider the chemotherapy a dificult
process, but necessary for his improvement and recuperation. A statistically significant
difference was identified, at the category other issues of negative experience, having
male gender predominance. Regarding to the use of supporting, the women have
predominance statistically significant at spiritual support. Conclusion: From this results,
we can state that, female gender has greater stress level, regarding the coping
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strategies, men used more variety, with statistically significant difference for the domain
Planful problem-solving with male predominance and despite that chemotherapy is a
aggressive treatment, using "Planful Problem-Solving" and "Possitive Reappraisal"
coping strategies, reduces the stress level effectively. Consequently, the health care
team interventions should be targeted to motivate and strengthen this strategies in the
patients.
Key words: Adaptation psychological. Gender identity. Neoplasms.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23052014-123949/pt-br.php
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NASCIMENTO, Heloísa Ribeiro do. Autocuidado em insuficiência cardíaca: estudo
comparativo entre pacientes de clínica especializada e pronto-socorro. 2012.
p.115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Püschel, Vilanice Alves de Araujo
Resumo: Trata-se de um estudo descritivo correlacional com abordagem quantitativa,
que teve como objetivos: caracterizar pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC)
atendidos em clínica especializada (grupo A) e em pronto-socorro (grupo B), conforme
perfil sócio-demográfico, perfil clínico, tempo de conhecimento da doença e internações
no último ano; Identificar ações de autocuidado específicas nos grupos A e B; Verificar
a diferença entre o autocuidado dos grupos A e B e Identificar os possíveis fatores
precipitantes de descompensação no grupo B. A amostra foi constituída por 120
pacientes de um hospital especializado em cardiologia, localizado no município de São
Paulo, sendo 60 em cada grupo. A coleta de dados foi realizada de julho a novembro de
2011, por meio da aplicação de instrumento elaborado para o estudo (1) e instrumento
de adesão validado em estudo prévio (2). A análise estatística foi descritiva e
inferencial, sendo utilizado o Alpha de Cronbach para avaliar a consistência interna do
instrumento 2, Teste Exato de Fisher para variáveis categóricas, Teste t-student para
comparação entre as médias das variáveis contínuas, teste não paramétrico de MannWhitney quando se rejeitou a hipótese de normalidade da variável. Predominou o sexo
masculino 78(65%). Não houve diferença no tempo de conhecimento da doença entre
os grupos. Observou-se que o grupo B teve mais internações no último ano. Não houve
diferença estatisticamente significativa no escore de adesão do Instrumento 2, com
média 46,09(±8,03) entre os grupos, para um escore máximo=60. Observou-se pior
resultado nas ações de autocuidado referentes à percepção de piora clínica e
comunicação com a equipe de saúde; controle de peso e vacinação contra influenza,
sem diferença significativa entre os grupos. Identificou-se maior número de idosos,
aposentados, sem renda e residindo sozinhos; chagásicos, com piores níveis de uréia,
creatinina e hemoglobina e em uso de marcapasso no grupo B. No perfil hemodinâmico
do grupo B, verificou-se que 44 (73,4%) pacientes apresentaram sinais de congestão e
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37 (61,7%) sinais de baixo débito cardíaco, o que contribuiu para internação prolongada
e alta letalidade. Conclui-se que os pacientes realizam parcialmente as ações de
autocuidado, devido à dificuldade na percepção e comunicação da piora clínica;
controle de peso e vacinação contra influenza, sem diferença significativa entre os
grupos. Os possíveis fatores precipitantes de descompensação no grupo B relacionamse à idade avançada, condições sócio-econômicas e pior perfil clínico. A continuidade
deste estudo, com seguimento em seis meses, permitirá identificar os principais
desfechos a curto prazo. Sugere-se o acompanhamento de pacientes em ambiente
familiar para avaliar a real situação dos cuidados e o desenvolvimento de estudos
voltados ao autocuidado de pessoas com IC avançada e/ou de etiologia chagásica,
incluindo a criação de programas de cuidados paliativos.
Palavras-chave: Autocuidado. Enfermagem. Insuficiência cardíaca.

Abstract: This is a descriptive and correlational study with a quantitative approach, that
aimed to characterize patients with heart failure (HF) treated in a Specialty Clinic (Group
A) and Emergency Room (Group B), according to socio-demographic and clinical
profiles, knowledge time of the disease and hospitalizations in the previous year; Identify
specific actions of self-care specifically in Groups A and B; Check the difference
between self-care in Groups A and B and identify the possible precipitating factors of
decompensation in Group B. The sample consisted of 120 patients in a São Paulo,
hospital specialized in cardiology, with 60 patients in each group. Data collection was
conducted from July to November 2011, by applying an instrument developed for this
study (1) and an instrument of accession validated in a previous study (2). Statistical
analysis was descriptive and inferential, by using Cronbach's alpha to assess internal
consistency of instrument 2, Fisher's Exact Test for categorical variables, Student's t-test
for comparison between means of continuous variables, and non-parametric MannWhitney when it rejected the hypothesis of normality of the variable. Seventy-eight (78)
males or 65% predominated in this study. There was no difference in the knowledge
time of the disease between the groups however it was observed that Group B had more
hospitalizations in the past year. There was no statistically significant difference in
adherence score of Instrument 2, averaging 46.09 (± 8.03) between the groups, for a
maximum score = 60. Worse results were observed in the actions of self-care with
reference to the perception of clinical worsening and communication with the health
team; weight control and influenza vaccination, without a significant difference between
the groups. It was identified that the greater number of elderly, retired, no income and
living alone; chagasic patients having worse levels of urea, creatine and hemoglobin and
pacemaker use were all in Group B. In the hemodynamic profile of Group B, it was found
that 44 (73.4%) patients showed signs of congestion and 37 (61.7%) signs of low
cardiac output, contributing to prolonged hospitalization and high mortality. It was
concluded that patients perform self-care actions in part because of the difficulty in
perception and communication of clinical worsening, weight control and influenza
vaccination, without significant difference between the groups. Possible precipitating
factors of decompensation in Group B are related to advanced age, socio-economic
status and worse clinical profiles. The continuity of this study, with a follow-up in six
months, will identify the principal outcomes in the short term. It is suggested that the
monitoring of patients be done in a family environment to assess the real situation of
care and the development of studies to self-care of people with advanced HF and / or
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Chagas disease, including the establishment of palliative care programs.
Key words: Heart failure. Nursing. Self-care.
Acesso remoto ao texto integral:
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ABRAHÃO, Camila Aparecida. Estratégias de redução do estresse e seu impacto no
sistema imune de mulher com câncer de mama: evidências para a prática clínica.
2013. p.105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Imunobiologia e genômica aplicadas à saúde pública
Orientador: Bisson, Gabriela Silva
Resumo: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o
mais comum entre as mulheres. Agentes estressores afetam significativamente a
gênese da doença. O estresse crônico suprime facetas da resposta imune como a
atividade das células natural killer (NK) e a proliferação de células T, as quais exercem
um papel importante na resposta imune contra o câncer, pois lisam as células tumorais
e atuam no combate e monitoramento do crescimento desordenado das mesmas. É
concebível que o manejo do estresse possa reduzir a progressão do câncer e melhorar
a qualidade de vida de pacientes com a doença. Várias modalidades de redução de
estresse tem se mostrado promissoras no tratamento oncológico, como as terapias
complementares. O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar as
evidências disponíveis na literatura científica sobre a utilização de terapias
complementares como estratégia de redução do estresse e sua influência no sistema
imune de mulheres com câncer de mama. Realizou-se uma revisão integrativa da
literatura, utilizando como referencial teórico a Prática Baseada em Evidências. Foram
utilizadas cinco bases de dados: LILACS, EMBASE, CINAHL, PubMed e Biblioteca
Cochrane. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra, em inglês,
espanhol ou português e publicados nos últimos 20 anos (1981-2011). Para a
localização dos artigos foram cruzados os descritores controlados e não controlados
selecionados com base nos vocabulários MeSH e DeCS. Foram encontrados 2612
artigos nas bases de dados. Após a leitura do título e do resumo e a exclusão dos
artigos duplicados, foram pré-selecionados 29 estudos. Foi realizada a leitura na íntegra
desses artigos, sendo que a amostra final foi dessa revisão foi constituída de 12 artigos.
Em relação ao período de publicação, 2 artigos (16%) foram publicados nos anos de
1997 e 1998 e 10 artigos (84%) foram publicados a partir do ano de 2001. Quanto à
base de dados em que os estudos foram encontrados, 5 estudos (65%) foram
encontrados no PUBMED, 6 (35%) na EMBASE. Outro estudo (8,3%) encontrava-se na
base de dados CINAHL e estava repetido nas bases EMBASE e PUBMED. Yoga, toque
terapêutico, meditação, reflexologia, massagem e sessões de relaxamento são as
principais terapias complementares utilizadas por mulheres com câncer de mama. As
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principais razões para a adesão a esse novo tipo de tratamento são o alívio de sintomas
e diminuição da toxicidade do tratamento convencional, prevenção de recorrência da
doença e melhora significativa do sistema imunológico. Melhora significativa da
depressão, fadiga, ansiedade, qualidade de vida, diminuição dos níveis de cortisol,
aumento da citotoxicidade de células NK e da proliferação de linfócitos T foram
detectados após a utilização das terapias complementares, sendo a massagem
terapêutica a terapia mais utilizada pelas pacientes. Tais resultados evidenciam a
utilização da terapia complementar como uma potente estratégia balizadora da
promoção de saúde e tratamento do câncer de mama.
Palavras-chave: Estresse. Neoplasias de mama. Terapias complementares.

Abstract: Breast cancer is the second most common type of cancer worldwide and the
most common cancer among women. Stressors significantly affect the genesis of the
disease. Chronic stress suppresses facets of the immune response such as the activity
of natural killer cells (NK) and T-cell proliferation. These cells play an important role in
the immune response against cancer because they lyse tumor cells and monitor and
combat their disordered growth. It is conceivable that the management of stress may
reduce the progression of cancer and improve the quality of life of patients with the
disease. Several methods of stress reduction have shown promise in treating cancer,
including complementary and alternative medicine. This study aimed to identify and
analyze the evidence in the literature on the use of complementary and alternative
medicine as a strategy for reducing stress and its influence on the immune system of
women with breast cancer. We performed an integrative literature review, using the
evidence-based practice as the theoretical framework. We used five databases: LILACS,
EMBASE, CINAHL, PubMed and the Cochrane Library. Inclusion criteria were full-text
articles available in English, Spanish or Portuguese and published in the last 20 years
(1981-2011). Controlled and uncontrolled descriptors selected from Mesh and DeCS
were crossed for location of the articles, and 2612 articles were found in the databases.
After reading the title and abstract, duplicate articles were excluded and 29 studies were
selected. After reading the entire articles, the final sample of this review consisted of 12
articles. Concerning the period of publication, 2 articles (16%) were published in 1997
and 1998 and 10 articles (84%) were published from 2001. Regarding the databases
where the studies were found, five studies (65%) were found in PUBMED, 6 (35%) in
EMBASE. Another study (8.3%) was found in CINAHL and was repeated in EMBASE
and PUBMED databases. Yoga, therapeutic touch, meditation, reflexology, massage
and relaxation sessions are the main complementary and alternative medicine used by
women with breast cancer. The main reasons for choosing this new type of treatment
are the relief of symptoms and decrease of toxicity of the conventional treatment,
prevention of disease recurrence and significant improvement of the immune system.
Significant improvement in depression, fatigue, anxiety, quality of life, decreased levels
of cortisol, increased cytotoxicity of NK cells and T lymphocyte proliferation were
detected after the use of complementary and alternative medicine, and therapeutic
massage therapy was used by most patients. These results highlight the use of
complementary and alternative medicine as a potent strategy for health promotion and
treatment of breast cancer.
Key words: Breast cancer. Stress. Complementary therapies.
204

Nº de Classificação: 18620
ZACHARIAS, Fabiana Costa Machado. Avaliação da atenção m diabetes mellitus em
um Centro de Saúde Escola no interior de São Paulo. 2013. p. 116. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Pinto, Ione Carvalho
Resumo: Trata-se de estudo avaliativo, fundamentado no referencial de avaliação de
estrutura, processo e resultado, do tipo quantitativo descritivo de corte transversal com
momento, no desenho da pesquisa, de sistematização e análise de dados qualitativos.
Objetivou-se avaliar a atenção à saúde aos usuários com diabetes mellitus em um
Centro de Saúde Escola em Ribeirão Preto, SP. Compuseram a amostra 150 sujeitos.
Para coleta de dados, entre agosto e outubro de 2012, utilizaram-se prontuários e
técnica de observação direta. No momento qualitativo foram entrevistados 20 sujeitos,
pertencentes à amostra, por meio de entrevistas semiestruturadas. Utilizou-se
estatística descritiva e teste qui-quadrado, considerando a Avaliação de Cuidados em
Saúde proposta por Donabedian. Na análise das entrevistas, para compreensão da
satisfação dos usuários, compondo a avaliação dos resultados, foi utilizada a técnica da
Análise de Conteúdo na categoria Temática. Os resultados mostraram que a maioria
dos usuários era do sexo feminino, na faixa etária de 50-59 anos; 56,6% eram
acompanhados por médico especialista, 70,7% apresentavam duas ou mais
comorbidades e 32,7% utilizavam a combinação de antidiabético oral e insulina. A
estrutura física atende as recomendações preconizadas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e a equipe mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde para
atendimento aos usuários com diabetes mellitus. Os recursos materiais, medicamentos
e insumos atendem as necessidades dos usuários. No processo, os registros eram
predominantemente de profissionais médicos, sendo 3,3% de enfermeiros. No registro
de atividades técnicas, o peso corporal foi o único parâmetro identificado na totalidade
dos prontuários seguido de 85,3% da pressão arterial e 40% da altura. O cálculo do
índice de massa corporal foi registrado em 31,3% dos prontuários e a medida da
circunferência abdominal em 2,6%. O perfil glicêmico teve maior frenquência de
registro, seguido do perfil lipídico. Quanto às estratégias educativas para autocuidado
verificou-se a ausência de registros detalhados nos prontuários e o registro de atividade
física predominantemente referente à prescrição de caminhada. Nas consultas de
enfermagem, predominaram orientações acerca do uso de insulina e nos atendimentos
realizados por auxiliares e técnicos observou-se principalmente a verificação de peso
na pré-consulta e orientação das prescrições e agendamento de retorno na pós
consulta. No componente resultado, constatou-se o atendimento apenas da exigência
do indicador LDL colesterol <100mg/dl. Houve associação estatisticamente significativa
entre idade e hemoglobina glicada acima de 7% (p=0,004). Na avaliação da satisfação
do usuário foram elaboradas duas categorias temáticas 1: a acessibilidade
organizacional- a percepção do usuário e 2- o cuidado ao usuário com diabetes
mellitus- a longitudinalidade em foco. No agendamento de retorno de consultas a
maioria relatou insatisfação. No fluxo interno de atendimento pelos profissionais e a
espera no serviço para consulta ou realização de exames foi identificada insatisfação.
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No acompanhamento observou-se que o usuário identificava o ambulatório de
especialidades como fonte regular de cuidado. A assistência prestada por diferentes
profissionais a cada atendimento revelou-se como fragilidade do vínculo terapêutico.
Considera-se o referido estudo como possível instrumento de avaliação no atendimento
aos usuários diabéticos e na tomada de decisões para reestruturar o referido Centro em
face às fragilidades constatadas.
Palavras-chave: Avaliação de processos e resultados. Avaliação de serviços de saúde.
Diabetes mellitus.

Abstract: This evaluation study was based on the classical reference framework of
structure, process and outcome assessment. The design was quantitative, descriptive
and cross-sectional and involved the systemization and analysis of qualitative data. The
objective was to assess health care delivery to diabetes mellitus patients at a Teaching
Health Center in Ribeirão Preto/SP. The sample consisted of 150 subjects. Data were
collected between August and October 2012, using patient files and the direct
observation technique. In the qualitative phase, 20 sample subjects participated in semistructured interviews. Descriptive statistics and the chi-square test were used, in view of
Donabedian's Health Care Assessment. In the analysis of the interviews, Thematic
Content Analysis was used. The results showed that most users were female, in the age
range from 50 to 59 years; 56.6 % were being monitored by a specialist physician.
70.7% of the patients suffered from two or more comorbidities and 32.7% combined oral
anti-diabetic medicines and insulin. The physical structure complies with the
recommendations of the Brazilian National Health Surveillance Agency and the minimal
team established by the Ministry of Health for care delivery to diabetes mellitus patients.
The material resources, medicines and inputs attend to the users' needs. In the process,
the records predominantly come from medical professionals, with 3.3% nurses. In
technical records, body weight was the only parameter identified in all patient files,
followed by 85.3% blood pressure and 40% height. In 31.3% of the files, the calculation
of the body mass index was registered and, in 2.6%, the abdominal circumference
measure. The glucose profile was more frequently registered, followed by the lipid
profile. As regards the educative strategies for self-care, no detailed records were found
in the files, while physical activity records predominantly related to the prescription of
walking. During the nursing consultations, orientations about insulin use were
predominant and, during care by auxiliary nurses and nursing technicians, the
verification of the patient's weight predominated during the pre-consultation and
orientations regarding prescriptions and scheduling of return appointments during the
post-consultation. In the outcome component, only the requirement related to LDL
cholesterol < 100mg/dl was complied with. A statistically significant association of more
than 7% was found between age and glycated hemoglobin (p= 0.004). In the
assessment of users' satisfaction, two thematic categories were elaborated 1:
Organizational accessibility: the user's perception and 2: Care delivery to DM patients: a
longitudinal focus. The majority reported dissatisfaction with regard to the scheduling of
return appointments. Concerning the internal professional care flow and waiting times at
the service to get a consult or take tests, dissatisfaction was mentioned. In terms of
monitoring, the user identifies the specialty outpatient clinic as a regular source of care.
The fact that the professionals delivering care differ between appointments revealed to
be a weak point for therapeutic bonding. This study is considered as a possible
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assessment instrument in care delivery to diabetic patients and in decision making with
a view to the restructuring of the Center, considering the weak points identified.
Key words: Health services evaluation. Diabetes Mellitus. Process and outcome.
Unified health system.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012014-115155/pt-br.php

Nº de Classificação: 18635
SILVA, Pamina Roberta da. Qualidade do sono e fadiga em mulheres com câncer
de mama, antes, durante e após o tratameto quimioterápico. 2013. p.79.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Gozzo, Thais de Oliveira
Resumo: Estudo analítico, prospectivo, de abordagem quantitativa que teve como
objetivo geral avaliar a relação entre as alterações do sono e a fadiga antes, durante e
após o tratamento quimioterápico em mulheres com câncer de mama. Os objetivos
específicos foram identificar possíveis alterações do sono e eventos de fadiga entre
essas mulheres, assim como correlacionar as alterações do sono com episódios de
fadiga. Para avaliar a qualidade do sono, foi aplicado o instrumento Pittsburgh Sleep
Quality Index- PSQI e, para avaliar a fadiga, foi utilizada a escala do Functional
Assessment of Cancer Therapy fatigue- FACIT-F versão 4. Foram realizadas três
aplicações dos instrumentos; antes de iniciar a quimioterapia, no meio e após o último
ciclo. A análise estatística dos dados foi realizada por meio do Software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 16, utilizando-se o Teste Exato de
Fisher para relacionar as variáveis sono e fadiga com as sociodemográficas, e o Teste
de Sperman para correlacionar o sono com a fadiga. A amostra foi composta por 26
mulheres com diagnóstico de câncer de mama, com idade média de 48 anos; destas
65,4% delas possuíam companheiro; 57,7% referiram ter de 3 a 10 anos de estudo e
65,3% relataram pelo menos um tipo de comorbidade. Os protocolos quimioterápicos
utilizados foram o Fluouracil, a Epirrubicina e a Ciclofosfamida (FEC), a Epirrubicina, a
Ciclofosfamida e o Docetaxel (EC- T), a Epirrubicina, a Ciclofosfamida, o Docetaxel e o
Trastuzumab (EC-TH) e o Docetaxel, a Carboplatina, e o Trastuzumab (TC-H). O
estado civil foi importante para a qualidade do sono das participantes, assim como a
prática de atividade física para a fadiga. A maioria das mulheres relatou dormir de sete
a nove horas por noite. A qualidade do sono das participantes foi boa antes de iniciar a
quimioterapia e no meio do tratamento; após a última quimioterapia as mulheres
apresentaram sono ruim. Os níveis de fadiga foram baixos, as mulheres apresentaram
pouca sensação de fadiga. Os sintomas sono e fadiga apresentaram correlação
significativa no meio e ao final do tratamento. Portanto, existiu uma relação significativa
entre a qualidade do sono e a fadiga que foi importante para a ocorrência desses dois
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sintomas. Acredita-se que identificar a ocorrência desses eventos adversos ao
tratamento quimioterápico e, a partir daí, a equipe de enfermagem realizar orientações
para manejo adequado desses sintomas, seja necessário diante dos desconfortos
gerados que interferem no bem-estar das mulheres.
Palavras-chave: Enfermagem. Neoplasia de mama. Quimioterapia.

Abstract: The present research is an analytical and prospective study of quantitative
approach that aimed to assess the relationship between sleep disturbances and fatigue
before, during and after chemotherapy in women with breast cancer. The specific
objectives were to identify possible changes in sleep and fatigue events among these
women, as well as sleep disturbances correlate with episodes of fatigue. To assess the
quality of sleep the instrument applied was the Pittsburgh Sleep Quality Index-PSQI and
for evaluating the fatigue scale was used Functional Assessment of Cancer TherapyFACIT-F fatigue version 4. Three successive applications of instruments were done
before starting chemotherapy, in the middle, and after the last cycle. The statistical
analysis was performed using the Statistical Software Package for Social Sciences
(SPSS) version 16, using the Fisher's exact test for relate the variables of sleep and
fatigue with the sociodemographic factors, and Spearman test to correlate sleep with
fatigue. The sample consisted of 26 women diagnosed with breast cancer, with a mean
age of 48 years, of which 65.4% of them had a partner, 57.7% had 3-10 years of
education and 65.3% reported at least one comorbidity. The protocols used were
chemotherapy fluorouracil, epirubicin and cyclophosphamide (FEC), epirubicin,
cyclophosphamide and docetaxel (EC- T), epirubicin, cyclophosphamide, Docetaxel and
Trastuzumab (EC-HT) and docetaxel, carboplatin and Trastuzumab (TC-H). Marital
status was important for the sleep quality of participants, as well as physical activity to
fatigue. Most women reported sleeping seven to nine hours per night. The sleep quality
of participants was good before starting chemotherapy and in the middle of treatment,
after the last chemotherapy most women had poor sleep. Fatigue levels were low, most
women had little sense of fatigue. Sleep and fatigue symptoms were significantly
correlated in the middle and the end of treatment. Therefore, there was a significant
relationship between sleep quality and fatigue that was important for the occurrence of
these two symptoms. It is believed that identify the occurrence of adverse events to
chemotherapy and thereafter the nursing staff conduct guidelines for the management of
these symptoms, are needed before the discomfort generated and interfere in the wellbeing of women.
Key words: Nursing. Breast neoplasms. Chemotherapy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012014-101904/pt-br.php

Nº de Classificação: 18650
SANCHES, Natalia Canella. Gravidez não planejada: a experiência das gestantes de
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um município do interior do estado de São Paulo. 2013. p.122. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem de Saúde Pública) - Universidade de São Paulo.
São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Mamede, Fabiana Villela
Resumo: A gestação, o parto e o puerpério são saberes especiais no universo da
mulher, do parceiro, da família e de sua comunidade. A gestação pode gerar diversos
sentimentos, tais como: o de surpresa, o de castigo, o de prêmio, o de motivação para
continuar a viver, o de realização de um projeto antigo, o de competição em família, o
de problema, o de estorvo, o de descuido ou de irresponsabilidade. Confirmada a
gravidez, a mulher, o parceiro e os familiares podem vivenciar diferentes reações diante
dessa novidade. A reação inicial depende do desejo e planejamento da gravidez
(gestação), podendo ser desejada, planejada, ou acidental, não planejada e, até mesmo
indesejada. Gravidez não planejada é toda a gestação que não foi programada pelo
casal ou, pelo menos, pela mulher. A sua ocorrência tem impacto importante na oferta
de cuidados de pré-natal, na orientação sobre aleitamento materno, no estado
nutricional infantil e nas taxas de morbimortalidade materno-infantil. Embora pouco
estudada, a gravidez não planejada representa risco aumentado de ansiedade e de
depressão, sobretudo no período puerperal. Tendo em vista estes aspectos, o objetivo
deste estudo foi compreender como as gestantes vivenciaram/experienciaram uma
gravidez não planejada e suas consequências à vida familiar/conjugal. O estudo
baseou-se na metodologia de análise de dados qualitativos, na análise destes dados,
utilizou-se a abordagem metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), por meio
do software Atlas.ti. A população em estudo foi constituída de gestantes em idade fértil,
entre 18 e 49 anos de idade, pois essa faixa etária assegura maioridade às mulheres.
Foi utilizada para organizar os dados verbais, entrevista semiestruturada, realizada com
11 gestantes. Partindo dos depoimentos das gestantes copiados no software, a análise
dos discursos teve início com a identificação das expressões-chave, nas quais estão
contidas as ideias centrais de cada discurso que foram escritas de forma breve e
objetiva. Foi evidenciado que as gestantes apresentaram reações iniciais negativas com
relação à descoberta da gravidez não planejada, vivenciaram conflitos, devido ao medo
de enfrentar a família, o companheiro e os pais. Também ficou evidente que a gravidez
não planejada tem como principal consequência a problemática nos níveis
biopsicossociais. Evidenciaram altos níveis de ansiedade, estresse e depressão no
decurso da gestação. Quanto aos métodos contraceptivos, a maioria estava em uso
quando da descoberta da gravidez. Considera-se que este estudo ganha relevância
pelo impacto que exerce sobre o bem-estar pessoal, familiar e socioeconômico das
mulheres e seus companheiros, em virtude das possíveis gestações não planejadas.
Palavras-chave: Gestação. Gravidez não planejada. Medidas anticoncepcionais.

Abstract: Pregnancy, childbirth and the postpartum period are special knowledge in the
world of woman's partner, family and your community. Pregnancy can cause many
feelings, such as: the surprise, the punishment, the premium, the motivation to continue
living, the realization of an old design, the competition in the family, the problem of the
209

hindrance, to carelessness or irresponsibility. Confirmed pregnancy, the woman, her
partner and family members may experience different reactions to this news. The initial
reaction depends on the planning and desire of pregnancy (gestation), and may be
desired, planned or accidental, unplanned and even unwanted. Unplanned pregnancy is
any pregnancy that was not planned by the couple, or at least the woman. Its
occurrence has important impact on the provision of prenatal care, the guidance on
breastfeeding, the nutritional status and rates of maternal and child morbidity and
mortality. Although little studied, unplanned pregnancy is increased risk of anxiety and
depression, especially in the postpartum period. Considering these aspects, the aim of
this study was to understand how pregnant women experienced / experienced an
unplanned pregnancy and its consequences for family life / marriage. The study was
based on the methodology of qualitative data analysis, the analysis of these data, we
used the methodological approach of the Collective Subject Discourse (CSD), using the
software Atlas.ti. The study population consisted of pregnant women of childbearing
age, between 18 and 49 years of age, because this age ensures age women. Was used
to organize the verbal data, semi-structured interviews conducted with 11 pregnant
women. Based on the testimonies of the women copied the software, discourse analysis
began with the identification of key expressions, in which are contained the main ideas
of a speech that was written briefly and objectively. It was shown that pregnant women
had initial negative reactions regarding the discovery of unplanned pregnancy,
experienced conflict due to fear of facing the family, spouse, and parents. It was also
evident that unplanned pregnancy is mainly due to problematic levels biopsychosocial.
Showed high levels of anxiety, stress and depression during pregnancy. As for
contraception, the majority was in use when the discovery of the pregnancy. It is
considered that this study becomes relevant for the impact it has on the well -being,
family and socioeconomic status of women and their partners, because of possible
unintended pregnancies.
Key words: Unplanned pregnancy. Pregnancy. Birth control measures.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012014-154537/pt-br.php

Nº de Classificação: 18642
CAMPOS, Patrícia Lázara Serafim. Tendência da mortalidade por câncer de mama
no Departamento Regional de Saúde XIII - Ribeirão Preto do Estado de São Paulo
no período de 1999 a 2010. 2013. p.99. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Almeida, Ana Maria de
Resumo: O câncer de mama representa a principal causa de morte entre as mulheres e
23% de todos os tipos de cânceres diagnosticados.Nos homensé um evento raro
totalizando 1% dos casos no mundo. O objetivo foi descrever e analisar a tendência da
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mortalidade por câncer de mama masculino e feminino no Departamento Regional de
Saúde XIII - Ribeirão Preto (DRS XIII - RP) no período de 1999 a 2010. O estudo é
descritivo, ecológico de série temporal baseado em dados secundários oriundos do
Sistema de Informação de Mortalidade(SIM) e Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Observou-se o aumento nos coeficientes em todos os municípios,
independentemente do porte populacional e aumento concomitante dos coeficientes
conforme aumento da faixa etária. Os resultados sugeriram tendência crescente da
mortalidade por câncer de mama segundo o corte populacional e nas faixas etárias de
20 a 29 anos, 60 a 69 anos e 70 a 79 anos e decrescente para as faixas etárias de 30 a
39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 80 anos e mais. Os resultados sinalizados para a
necessidade de implementação de ações mais efetivas com vistas à detecção precoce
e controle do câncer de mama de forma sistematizada.
Palavras-chave: Coeficiente de mortalidade. Epidemiologia descritiva. Neoplasias
mamárias.

Abstract: Breast cancer represent the main cause of death among women and 23 % of
all diagnosed cancer types .In man, this rare event totals 1 % of cancer cases around
the world. The aim was to describe and analyze the mortality trend due to male and
female breast cancer Regional Health Department XIII - Ribeirão Preto (DRS XIII - PR)
between 1999-2010.This descriptive and ecological time series was based on secondary
data, obtained from the Mortality Information System (SIM) and the Brazilian Institute of
Geography and Statistics (IBGE). There was an increase in the coefficients in all
counties, regardless of population size and concomitant increase in the coefficient as
increasing age. The results suggested an upward trend in breast cancer mortality rates
according to population size and in the age ranges from 20 to 29 years , 60-69 years
and 70-79 years and downward trend in the age ranges from 30-39 years, 40 to 49
years , 50-59 years and 80 years and older . The results indicate the need to put in
practice more effective actions with a view to the early detection and control of breast
cancer in a systematized manner.
Key words: Mortality coefficient. Breast neoplasms. Descriptive epidemiology.

Nº de Classificação: 18649
RIBEIRO, Tânia Márcia Lopes. Saúde ambiental no contexto da Estratégia Saúde da
família. 2013. p.216. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde Ambiental
Orientador: Takayanagui, Angela Maria Magosso
Resumo: Segundo relatório sobre a situação da saúde no mundo, da OMS em 2006,
cerca em 2006, cerca de 1/4 da carga global de doença decorre de causas ambintais
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evitáveis. Partindo do pressuposto que a interface saúde-ambiente está ainda inserida
de forma incipiente na prática da saúde, torna-se relevante a obtenção de
conhecimento sobre o modo como a Saúde Ambiente está incorporada, de fato, na
assistência à saúde ( APS) em modelo de atenção da Estratégia Saúde da Família
(ESF). O objetivo deste estudo foi analisar a inserção da Saúde ambiental nos 8 (100%)
serviços da ESF de um município do interior de Minas Gerais, à luz de fatores
ambientais priorizados para ações no campo da vigilância em saúde ambiental, pela
OPAS/OMS e pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA).
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo e de abordagem mista (qualitativa e
quantitaiva). A geração de dados foi realizada por meio de grupos focais (GF),
entrevistas e análise docuemtnal. Os GF e entrevistas foram realizados com 40
(45,45%) sujeitos das equipes de saúde da família desta investigação. Para a análise
documental foi utilizado um Check List, constrído a partir dos fatores de risco
ambientais tomados como referência. Foram avaliados 132 (1,8%) prontuários do total
de famílias cadastradas nos serviços pesquisados. Com a aplicação da Análise de
conteúdo Temático foram categorizadoas 4 unidades temáticas: determinantes
ambientais na concepção do processo saúde-doença das equipes de saúde da família;
determinantes ambientais nas ações de saúde desenvolvidas na ESF; determinantes
ambientais nos territórios das equipes de saúde da família; e, conhecimento das
Equipes de Saúde da Família sobre Saúde Ambiental. Os sujeitos, em seus
depoimentos , revelaram, de certa forma, um conceito ampliado do processo saúdedoença, uma vez que grande parte abordou outros aspectos, além dos físicos, na
concepção de saúde, sem, no entanto, ter sido observado, em seus depoimentos,
significado para os fatores ambientais. Também, no que se refere à ações em seu
cotidiano, revelaram ações com o foco na promoção da saúde e prevenção e
tratamento de doenças, também sem citar aspectos da Saúde ambiental. Em
contrapartida, foram constatados nos prontuários 67 registros de ações relacionadas a
determinantes ambinetais, pelos agenes comunitários de sáude (ACS). A divergência
entre discurso e registro de atividades permite pressupor uma prática de ações
desarticuladas e até mesmo mecanizadas, sem significado para seus atores, no que se
refere ao objeto de estudo. As respostas dos sujeitos sobre determinantes abrangeram
diversos fatores que correspondem às àreas priorizadas pela OPAS/OMS e SINVSA,
tais como vetores, reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade da
àgua para consumo humano, contaminantes químicos e desastres ambientais naturais.
Comparando-se com os documentos analisados, tais áreas não foram identificadas na
mesma proporção que nos GF e entrevista. Ao considerar o conjunto dos depoimentos,
alguns fatores ligados à Saúde Ambiental foram identificados, porém de forma
fragmentada; embora ao agrupá-los foi possível perceber uma ligação com o conceito
de Saúde Ambiental. No entanto, os resultados revelaram fragilidade na concepção e
ação dos sujeitos da pesquisa, em termos da sustentação de concepção e conteúdos
da sáude ambiental em sua prática, confirmando a hipótese de que o processo de
inserção da sáude Ambiental no contexto da Estratégia Saúde da Família no município
estudado está incipiente na prática da saúde e muito aquém da práxis na saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Atenção primaria ambiental. Indicadores
ambientais. Programa saúde da família. Saúde ambiental.

Abstract: According to a report on the health situation in the world, from WHO in 2006,
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about a quarter of the global total of disease is due to preventable environmental
causes. Assuming that the health-environment interface is still inserted in the incipient
health practice, it becomes important to obtain knowledge about how the Environmental
Health is incorporated, in fact, in health care in the logic of Primary Health Care (PHC)
model of care in the Family Health Strategy (FHS). The aim of this study was to analyze
the insertion of Environmental Health 8 (100 %) of the FHS services of a city in Minas
Gerais, in the light of environmental factors prioritized for action in the field of
environmental health surveillance, PAHO / WHO and Subsystem National
Environmental Health Surveillance (SINVSA). This is an exploratory - descriptive
approach and mixed (qualitative and quantitative). The data generation was done
through focus groups (FG), interviews and document analysis. The GF and interviews
were conducted with 40 (45.97 %) subjects of family health teams in this investigation.
For documentary analysis was used Check List, constructed from the environmental risk
factors taken as reference. We evaluated 132 (1.8 %) records of all families enrolled in
the services surveyed. With the application of Thematic Content Analysis were
categorized four thematic units: environmental determinants in the design of the health disease family health teams; environmental determinants in health care developed in the
ESF; environmental determinants in the territories of family health teams and,
knowledge of Family Health Teams of Environmental Health. The subjects in his
testimony revealed, in a way, an expanded concept of the health-disease process, once
largely addressed other aspects, besides the physical, the concept of health, without,
however, have been observed in their testimony, meant for environmental factors. Also,
with regard to actions in their daily lives, revealed actions with a focus on health
promotion and prevention and treatment of diseases, also without citing aspects of
Environmental Health. On the other hand, were found in the records 67 records actions
related to environmental factors, the community health agents (CHA). The divergence
between discourse and activity log lets assume a practice of disjointed actions and even
mechanized, without meaning to his actors, with regard to the object of study. The
subjects' responses on determinants covered various factors that correspond to areas
prioritized by PAHO / WHO and SINVSA, such as vectors, reservoirs and hosts,
venomous animals, water quality for human consumption, chemical contaminants and
natural environmental disasters. Comparing with the documents analyzed, such areas
were not identified in the same proportion as in GF and interview. When considering the
set of discourses, some factors related to Environmental Health were identified, but in a
fragmented way, although the grouping them we could perceive a connection with the
concept of Environmental Health. However, the results revealed weaknesses in the
design and action of the subjects in terms of sustaining the design and content of
Environmental Health in their practice, confirming the hypothesis that the process of
insertion of Environmental Health in the context of the Family Health Strategy the
studied community is incipient in the practice of health and well short of praxis in health.
Key words: Environmental Health. Environmental Indicators. Family Health Program.
Primary Environmental Care. Primary Health Care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17012014-161626/pt-br.php
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CARDILLO, Vanessa Agustinho. Sintomas depressivos no período pós-parto e a
prática do aleitamento materno entre adolescentes. 2013. p.82. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Sponholz, Flávia Azevedo Gomes
Resumo: A depressão pós-parto afeta de 10 a 20% das puérperas no mundo e as
adolescentes apresentam um risco aumentado para esse transtorno mental. A prática
do aleitamento materno não se dá de forma efetiva nos casos em que a nutriz
apresenta alterações emocionais. Menores índices de início do aleitamento materno
são encontrados em adolescentes, além do maior índice de desmame precoce.
Objetivos: Analisar sintomas depressivos em adolescentes no período pós-parto e a
prática do aleitamento materno. Método: Estudo observacional, descritivo e transversal
desenvolvido em quatro unidades de saúde do distrito sul do município de Ribeirão
Preto/SP. Participaram do estudo 72 adolescentes as quais estavam, no momento da
coleta de dados, entre zero e quatro meses após o parto. A coleta de dados ocorreu
através de entrevistas entre abril e outubro de 2012. Foram utilizados três instrumentos,
um sobre prática do aleitamento materno e caracterização sociodemográfica e dois para
avaliação de humor e transtornos afetivos. A Escala de Depressão Pós-parto de
Edimburgo (EPDS) foi aplicada a todas as participantes e a Escala de Avaliação para
Depressão de Hamilton (HAM-D), quando as adolescentes obtiveram escore maior ou
igual a 12 na EPDS, indicando a presença de sintomas depressivos. Os dados foram
processados e analisados no programa Statistical Package for Social Sciences, versão
21. Na análise, utilizaram-se distribuição de frequências, Teste Exato de Fisher e Quiquadrado. Resultados: A amostra se caracterizou por adolescentes com média de
idade igual a 17,3 anos, em união consensual, residindo com o pai da criança ou com a
família de origem, com escolaridade média de 8,3 anos e sem atividade remunerada.
Um terço apresentava histórico familiar de doença mental e 9,7% revelaram histórico de
problemas emocionais e/ou dependência de álcool/drogas. Duas adolescentes tiveram
depressão gestacional e duas foram diagnosticadas com depressão pós-parto e
estavam fazendo tratamento com medicamento. Todas as adolescentes realizaram prénatal, sendo a maioria primípara e com gestação não planejada. O contato pele a pele
foi realizado pela maioria e a amamentação ocorreu pela primeira vez no alojamento
conjunto, nas primeiras seis horas após o parto. No momento da alta, quase todas
amamentavam exclusivamente. Os bebês tinham idade média de 71,3 dias no momento
da entrevista e mais da metade das mães não oferecia somente o leite materno para
seus filhos. O aleitamento materno exclusivo era praticado por 34,7%, o aleitamento
materno por 55,6% e 9,7% já haviam desmamado seus filhos. A EPDS obteve escore
médio de 8,5 pontos, com 15 adolescentes identificadas com sintomas depressivos e
pela HAM-D, uma foi classificada como gravemente deprimida, seis moderadamente
deprimidas e oito levemente deprimidas. No que tange aos sintomas depressivos e o
tipo de aleitamento materno praticado pelas adolescentes, nenhuma associação
significativa foi encontrada. Conclusão: É relevante incluir no atendimento às puérperas
uma investigação do contexto social, cultural e econômico da mulher, com o objetivo de
compreender a possível origem da depressão pós- parto. Além de incluir uma escala,
como a EPDS, para investigação de sintomas depressivos e apoio a estas adolescentes
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para a manutenção do aleitamento materno.
Palavras-chave: Adolescente. Aleitamento materno. Depressão pós-parto.

Abstract: The postpartum depression affects 10-20% of the postpartum women in the
world and adolescents are at increased risk for this mental disorder. The practice of
breastfeeding does not occur effectively in cases where the mother presents emotional
changes. Lower rates of initiation of breastfeeding are found in adolescents, and the
highest rate of early weaning. Objectives: To assess depressive symptoms in
adolescents in the postpartum period and breastfeeding. Methods: An observational,
descriptive and transversal study developed in four health units in the district south of
the city of Ribeirão Preto / SP. The study included 72 adolescents which were, at the
time of data collection, between zero and four months after delivery. The data were
collected through interviews between April and October 2012. Three instruments were
used, one for breastfeeding and sociodemographic caracterization and two for
evaluation of mood and affective disorders. The Edinburgh Postpartum Depression
Scale (EPDS) was applied to all participants and Hamilton Rating Scale for Depression
(HAM-D), when adolescents scored higher than or equal to 12 on the EPDS, indicating
the presence of depressive symptoms. Data were processed and analyzed using
Statistical Package for Social Sciences, version 21. In the analysis, we used frequency
distribution, Fisher's exact test and Chi-square. Results: The sample was characterized
by adolescents with a mean age of 17.3 years in consensual union, residing with the
child's father or family of origin, mean schooling was 8.3 years and with non-pay
employment. A third had a family history of mental illness and 9.7% reported a history of
emotional problems and / or addiction to alcohol / drugs. Two teenagers had gestational
depression and two were diagnosed with postpartum depression and was being treated
with medication. All adolescents received prenatal care, mostly primiparous and
unplanned
pregnancy. The skin toskin contact was made by most of them and
breastfeeding first occurred in rooming-in within the first six hours after birth. At
discharge, almost all were exclusively breastfeeding. The babies had a mean age of
71.3 days at the time of interview and over half of the mothers offered only breast milk
for their children. Exclusive breastfeeding was practiced by 34.7%, breastfeeding for
55.6% and 9.7% had weaned their children. The EPDS obtained a mean score of 8.5
points, with 15 identified adolescents with depressive symptoms and the HAM-D, one
was classified as severely depressed, six was moderately depressed and eight mildly
depressed. With respect to depressive symptoms and type of breastfeeding used by
teenagers, no significant association was found. Conclusion: It is important to include in
postpartum care an investigation of the social, cultural and economic development of
women, in order to understand the possible origin of postpartum depression. Besides
including a scale, as the EPDS, for investigation of depressive symptoms and support
these teenagers to maintain breastfeeding.
Key words: Breastfeeding. Depression. Postpartum.

Nº de Classificação: 18713
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CASTRO, Fernanda Salim Ferreira de. A interação estudante-tecnologia
educacional digital em enfermagem neonatal. 2013. p.102. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Fonseca, Luciana Mara Monti
Resumo: É crescente o investimento de educadores em enfermagem em pesquisa e
produção de objetos digitais de qualidade porque consideram que esta tecnologia
oferece um futuro promissor para o processo ensino - aprendizagem. A interação
homem-computador acontece através da interface, que deve ser amigável. Sabendo da
importância dessa interação sentimo-nos instigadas em avaliar a interface de uma
tecnologia educacional digital, junto ao usuário. Objetivo: Avaliar a interface da
tecnologia educacional digital Cuidando do ambiente sensorial na unidade neonatal:
ruído, luminosidade e manipulação com base em critérios ergonômicos, junto a
graduandos em Enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, relacionado à avaliação
de uma tecnologia educacional digital sobre o ambiente neonatal. Nesta avaliação,
foram utilizados os critérios do Ergolist (2008), um instrumento tipo Likert online na
própria tecnologia educacional e em ambiente virtual de aprendizagem como
ferramenta para avaliação em que foram levantados problemas e qualidades da
interface. Para a avaliação da interface, foram convidados a participar alunos de
graduação da EERP-USP que cursaram as disciplinas que oferecem conteúdos de
enfermagem neonatal. A descrição dos dados relativos à caracterização dos sujeitos e
a avaliação de interface se apresentaram mediante uso de estatística descritiva e foram
utilizadas tabelas de frequência para os dados quantitativos. Todos os itens foram
avaliados positivamente por mais de 70% dos 58 estudantes participantes do estudo.
Assim, considera-se que a tecnologia educacional está adequada, segundo os critérios
ergonômicos, e pode ser disponibilizada para o ensino de estudantes de enfermagem,
sobre o ambiente sensorial das unidades neonatais.
Palavras-chave: Ambiente. Enfermagem neonatal. Tecnologia educacional.

Abstract: Nursing educators are investing more in quality digital objects' research and
production because they consider that this technology provides a promising future for
the teaching-learning process. The interaction between human and computer happens
through the interface, which should be friendly. Considering the importance of this
interaction, we crave to evaluate the customer (user) experience with a digital education
technology interface. Objectives: Evaluate the experience of nursing students with the
interface of the digital education technology "Cuidando do ambiente sensorial na
unidade neonatal: ruído, luminosidade e manipulação" considering ergonomics criteria.
This is a descriptive study about the student evaluation of a digital education technology
made for the physical neonatal environment. The Ergolist's criteria (2008) is a type of
Likert online toll available in the digital education technology. This questionary was used
as an instrument to evaluate the interface. Nursing students from the EERP-USP who
were registered in neonatal disciplines were invited to know and evaluate the digital
educational technology. Descriptive statistic was used to present the data of the
subjects' characteristics and the interface evaluation. Quantitative data was presented in
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frequency tables. All items were positively evaluated for more than 70% of the 58
students. Thereby, according to the ergonomic criteria the educational technology was
considered adequate and can be used as an instrument for teaching nursing students
about sensory environment in neonatal units.
Key words: Neonatal nursing. Educational technology. Environment.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-26092013-163522/pt-br.php
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SILVA, Michele Cristina Miyauti da. Fadiga na criança e no adolescente com câncer:
experiência dos profissionais de saúde. 2013. p. 89. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia de
Resumo: Fadiga relacionada ao câncer é um sintoma comum e tratável que interfere
profundamente em vários aspectos da qualidade de vida de pacientes com câncer. É
definida como um sintoma persistente, um senso subjetivo de cansaço físico, emocional
e cognitivo ou exaustão relacionada ao câncer ou ao seu tratamento que não seja
proporcional à atividade realizada recentemente, a qual poderia interferir com a
capacidade funcional do paciente. Esse estudo teve como objetivo descrever a
experiência dos profissionais de saúde acerca do conhecimento, avaliação e
intervenção sobre a fadiga relacionada ao câncer em crianças e adolescentes com
câncer. Trata-se de um estudo de natureza descritiva e exploratória, com análise
qualitativa dos dados. Os resultados do estudo apontam para o conhecimento limitado
dos profissionais da área da saúde sobre fadiga e pouco investimento em capacitação
formal. Sobretudo, há que se ressaltar que a escassez de estudos sobre o assunto no
cenário brasileiro ainda é uma barreira para oferecer subsídios para melhoria desta
sintomatologia em crianças e adolescentes com câncer.
Palavras-chave: Criança. Fadiga. Profissionais de saúde.
Abstract: Cancer-related fatigue is a common and treatable symptom that interferes
deeply into various aspects of quality of life of cancer patients. It is defined as a
persistent symptom , a subjective sense of physical, emotional and cognitive or
exhaustion related to cancer or its treatment that is not proportional to the activity held
recently , which could interfere with the patient's functional capacity. This study aimed to
describe the experience of health professionals about knowledge, assessment and
intervention on cancer-related fatigue in children and adolescents with cancer. This is a
descriptive and exploratory study, with qualitative data analysis. The study results point
to the limited knowledge of health professionals about fatigue and little investment in
formal training. Above all, it is emphasized that the scarcity of studies on the subject in
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the Brazilian scenario is still a barrier to provide insight for the improvement of
symptoms in children and adolescents with cancer.
Key words: Health professionals. Fatigue. Children.
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SILVA, Monise Martins da. Contato precoce e aleitamento materno na sala de parto
na concepção dos profissionais de saúde. 2014. p.124. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Monteiro, Juliana Cristina dos Santos
Resumo: Para a promoção, proteção e apoio à amamentação, as instituições que
aderem à iniciativa Hospital Amigo da Criança (HAC) adotam os chamados “Dez passos
para o sucesso do aleitamento materno". O quarto passo do HAC consiste em ajudar as
mães a iniciar o aleitamento materno, na primeira meia hora após o nascimento, ainda
na sala de parto.O presente estudo tem como objetivo analisar as práticas dos
profissionais de saúde relacionadas à assistência às mulheres e aos recém-nascidos,
durante a realização do contato precoce e amamentação, na primeira meia hora após o
parto, no contexto de um Hospital Amigo da Criança. Trata-se de um estudo de
abordagem qualitativa que permitiu a compreensão da subjetividade expressa nos
discursos dos participantes, sem romper com o contexto onde eles estavam inseridos.A
presente pesquisa foi realizada na maternidade da Santa Casa de Misericórdia, no
município de Passos - MG. Participaram deste estudo 21 profissionais de saúde e os
dados foram coletados no período de julho a outubro de 2013, por meio da observação
e de entrevistas semiestruturadas com os profissionais de saúde. O modelo assistencial
é centrado em questões técnicas e biologicistas, e a assistência durante o período
intraparto ocorre de maneira mecânica e fragmentada, seguindo-se as rotinas
hospitalares sem a reflexão sobre o processo de trabalho, o que incide também na
realização do 4º passo da HAC. Considera-se necessário o maior envolvimento de
todos os profissionais de saúde, de forma que reflitam sobre as vantagens e a
reorganização da prática e da rotina hospitalar existente, com a finalidade de se
concretizarem as ações preconizadas pelo contato precoce e amamentação, na
primeira hora pós - parto, favorecendo assim a melhoria das taxas de aleitamento
materno e, consequentemente, a melhoria da saúde materno - infantil.
Palavras-chave: Amamentação. Pessoal de saúde. Serviços de saúde.

Abstract: In order to get breastfeeding promotion, protection and support, institutions
which adhere to the Baby Friendly Hospital (BFH) initiative adopt the so-called "Ten
steps for the breastfeeding success" The fourth step of the HAC consist in helping the
mothers to begini the breastfeeding half an hour after the delivery still in the delivery
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room. The objective of this study is to analyze the health professional‟s practices
regarding the mothers and newborns babies‟ assistence, during the early contact and
breastfeeding in the first half hour after delivery according to the reality of Baby Friendly
Hospital. It is a qualitative approach study which allowed the understanding of the
participant‟s speech subjectivity, without breaking with the context they were inserted.
This study was conducted at Santa Casa de Misericordia, in Passos - MG. The study
included 21 health professionals and the data were collected from July to October 2013,
through observation intrapartum and early postpartum, and semi-structured interviews
with health professionals. The assistance method is centered in technical and biological
issues, and assistance during the intrapartum period happens in a fragmented and
mechanical way, following the hospital routines without any reflections about the work
process, which also includes the 4th step of HAC. It is considered necessary most
involvement of all the health professionals in such a way that they can reflect about the
advantages and the practice reorganization and the existing hospital routine, with the
aim at finishing the actions advocated by the early contact and breastfeeding in the first
half hour postpartum, favoring thus the rate improvement of breastfeeding and,
consequently, the improvement of the mother - child health.
Key words: Breastfeding. Health personnel. Health services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-20052014-185503/pt-br.php
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LAUDADE, Lígia Gonzaga Ramos. Maternidade na adolescência: o apoio social da
família para o cuidado materno e autocuidado na perspectiva das adolescentes.
2013. p. 97. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Nakano, Ana Marcia Spanó
Resumo: A gravidez na adolescência é uma importante temática em saúde pública por
relacionar-se à saúde sexual e reprodutiva das adolescentes, exigindo que a jovem mãe
adquira responsabilidade e habilidades para o cuidado materno e o autocuidado.
Apresenta-se como um momento difícil, pois requer reestruturação pessoal e social,
sendo o apoio familiar fundamental para a superação das adversidades, permitindo que
a mãe adolescente possa ser a protagonista de sua história. O presente estudo tem
como objetivo analisar o apoio social no contexto da família, considerando o perfil
estrutural e funcional da família de puérperas adolescentes frente à maternidade,
especificamente no cuidado materno e no autocuidado no puerpério. Utiliza-se a
abordagem quantitativa para análise da rede social, segundo o Modelo de Escolta
Social. Para compreender o significado das vivências da maternidade pelas
adolescentes e o apoio social recebido para o cuidado materno e autocuidado, utiliza-se
a abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas com puérperas adolescentes,
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analisadas por meio da técnica de análise e interpretação de sentidos, sobre a
perspectiva teórica do apoio social. A maioria das adolescentes era primípara, cursara
até o nível fundamental, não exercia atividade laboral e residia com o parceiro. A
gestação foi indesejada, com a realização do pré-natal tardio. O parto cesariano foi
predominante. Na Análise da Escolta Social, a rede de apoio social das adolescentes é
constituída por pessoas próximas com predomínio de mulheres. Na análise das
entrevistas, depreendem-se três categorias temáticas centrais: o significado da gravidez
e da maternidade para a adolescente, a gravidez precoce no contexto da família e o
apoio social, e o cuidado com o bebê e a prática do autocuidado no pós-parto. A
gravidez precoce demarca um rompimento com os sonhos e planos pessoais e requer
adaptação à nova situação, enquanto para outras se apresenta como um sonho
realizado. A vivência da maternidade é percebida como oportunidade para o
amadurecimento. Na família, a gravidez é um elemento surpresa, na qual, diante da
sexualidade das filhas e a aceitação, a família presta ajuda de forma processual e
gradativa. O apoio social é através de pessoas que contribuem financeiramente, com
experiências, ajudando nas atividades domésticas, no cuidado materno e no
autocuidado. A família possibilitou à mãe adolescente ser a protagonista do cuidado
materno. Identifica-se a ausência do profissional de saúde como parte da rede de apoio
social, tanto como referência de cuidado à saúde quanto como mediador deste cuidado
a ser ofertado pela família. Considera-se que as políticas de saúde devem ser
intensificadas na prevenção e promoção da saúde dos adolescentes, atuando na
conscientização sobre a maternidade e paternidade. Importante desenvolver pesquisas
de intervenção para subsidiar estratégias de atuação dos profissionais de saúde para
uma apreensão ampliada das necessidades das adolescentes frente à maternidade
precoce.
Palavras-chave: Apoio social. Autocuidado. Cuidado da criança. Gravidez na
adolescência.

Abstract: Teenage pregnancy is an important theme in the field of public health, it refers
to sexual and reproductive teenager health, claiming from the young mother to be
prepared with responsibility and skills to handle all situations, including maternal health
care and her own care. It presents as a crisis which demands personal and social
restructuration, familiar support is of primary importance helping to overcome
adversities, so the teenager mother may be the protagonist of her own history. This
study has as goal to analyze social support in the familiar context, considering the
structural and functional profile of the puerperal teenager´s family facing motherhood,
specifying maternal health care and postpartum care. We utilized quantitative approach
to analyze the social network according to the Social Escort model. To understand the
meaning of the motherhood experiences lived by the teenagers and the social support
received to maternal care and theirs own care, we utilized qualitative approach.
Postpartum teenagers were interviewed; technical analysis and interpretation of senses
on the theoretical perspective of social support were used to analyze them. Most of them
were primiparous teenagers; they just had studied until the elementary school, they did
not have a labor activity and used to live with their partners. As well, the gestation was
not desired, the prenatal monitoring had a late follow-up. The C-section was the
prevalent one. In the analysis of social escort, the support of teenager is made by
relatives and friends, most of these are women. Analyzing the interviews we had three
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categories of main themes: meaning of pregnancy and motherhood to the teenage, early
motherhood in the familiar context and the social support, baby care and postpartum
care. Early pregnancy demands a rupture with dreams and personal plans, it demands
an adjustment to the new situation, while to others it represents a dream that was
brought in. The experience of motherhood is noticed as an opportunity to have an adult
condition. To the family motherhood is a surprise, having to face the sexuality of the
daughters and the acceptance, their family helps on a procedural and gradual way.
Social support is made by donation from known people, experiences, helping with the
house activities, mother and baby care. The family helped the teenager mother to be the
protagonist of the maternal care. We noticed the default from public health professional
assistance as part of social support network, as well as reference of health care and
support to the family. We consider that the policy of public health must be intensified to
prevent and to promote teenage health, acting to create awareness about motherhood
and fatherhood. It´s important to build up intervention researches to subsidize strategies
to help health professionals, so they will be more prepared to handle all situations facing
the needs of teenagers' early motherhood
Key words: Child care. Self-care. Social support. Teenage pregnancy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012014-141155/pt-br.php

Nº de Classificação: 18579
POPOLIN, Marcela Paschoal. A tuberculose no interior das famílias: uma análise
sobre seu conhecimento, atitudes e estigma relacionados à doença. 2013. p.109.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Arcêncio, Ricardo Alexandre
Resumo: O estudo teve por objeto analisar o conhecimento, atitudes e estigma social
relacionado à tuberculose em famílias de pacientes diagnosticados com essa doença,
em Ribeirão Preto, SP. Trata-se de estudo epidemiológico analítico, de corte
transversal, com amostragem do tipo probalística, constituído por 110 familiares e
coabitantes de pacientes de tuberculose diagnosticados entre 1 de janeiro de 2010 e 31
de 2011. A coleta de dados ocorreu mediante entrevistas nos domicílios com um
instrumento pré-testado na população de estudo entre 25 de julho e 31 de agosto de
2011. No plano de análise, foram contempladas a análise univariada com medidas de
frequência, de posição e de dispersão; a análise bivariada, com dicotomização das
variáveis dependentes e independentes, sendo aplicado o teste qui-quadrado para
verificar a associação entre as mesmas. Foram calculados os Odds Ratio com
respectivos intervalos de confiança de 95%. Adotou-se a probalidade de erro tipo I de
5%. Procedeu-se, também, à regressão logística binária para identificar possíveis
variáveis explicativas para o conhecimento sobre tuberculose nas famílias.
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Complementarmente, a autoria considerou as técnicas estatísticas analíticas de
agrupamento por níveis hierárquicos e de correspondência múltipla. Especialmente,
essas últimas foram aplicadas de forma simultânea para identificar perfis de famílias em
relação ao estigma social. A maioria dos participantes foi composta pelo sexo feminino
(n=85; 77,3%), com idade entre 39 e 59 anos (n=50; 45,4%) e ensino fundamental
incompleto (n=58; 52,7%). Os resultados evidenciam que a escolaridade (odds Ratio
ajustado: 4,39; IC 95%: 1,11- 17,35; p: 0,035), assistir televisão (odds Ratio ajustado:
3,99; IC95%: 1,20-13,26; p: 0,024) e acessibilidade à internet (odds Ratio ajustado:
5,01; IC95%: 1,29-19,38, p:0,019) foram variáveis que explicam o conhecimento das
famílias. No tocante ao estigma social, quatro grupos foram identificados quando
aplicados as análises de agrupamentos por níveis hierárquicos e correspondência
múltipla. Verificou-se que dois grupos apresentaram o estigma social enquanto outros
dois não apresentaram. Os dois primeiros grupos se caracterizaram com níveis
escolares mais inferiores, acessibilidade incipiente aos meios de informação e pouca
mobilização para a compreensão da doença. Os resultados denotaram que a
tuberculose tem afligido grupos com maior vulnerabilidade social, demonstrando menos
conhecimento sobre a doença e comportamentos mais estigmatizantes e de
segregação.
Palavras-chave: Atitudes. Conhecimento. Estigma social. Família.Tuberculose.

Abstract: The study`s purpose is to analyze knowledge, attitudes and social stigma
related to tuberculosis in families of patients diagnosed with this disease, in Ribeirão
Preto, Brazil. This is an analytical, epidemiological and cross-sectional study, with a
probabilistic sampling, consisting of 110 family members and cohabitants of tuberculosis
patients diagnosed between january 1, 2010, and july 31, 2011. Data was collected
through interviews, in households, with a pre-tested instrument in the studied population
from july 25 to august 31, 2011. In the analysis plan, it was possible to include the
univariate analysis with measures of frequency, position and dispersion; the bivariate
analysis with dichotomization of dependent and independent variables, and the use of
the chi-square test to assess the association between them. It was possible to calculate
the odds ratio with the respective confidence intervals of 95%, and the probality of a type
I error of 5%. It was also performed the binary logistic regression in order to identify the
possible explanatory variables to the knowledge about tuberculosis, in the families. In
addition, the authors considered the statistical and analytical techniques of Grouping by
Hierarchical Levels and Multiple Correspondence. Especially, the latter were applied
simultaneously to identify families' profles in relation to the social stigma. Most
participants were female (n=85; 77.3%), aged between 39 and 59 years (n=50; 45.4%)
and with incomplete elementary education (n=58; 52.7%). The results show that
education (adjusted odds radio: 4.39; IC 95%: 1.11 to 17.35; p: 0.035), watching
television (adjusted odds ratio: 3.99; IC 95%: 1.20 to 13. 26; p: 0.024) and internet
accessibility (adjusted odds ratio: 5.01; IC 95 %: 1.29 to 19.38; p: 0.019) were the
variables that explain the families' knowledge. four groups were identified when applied
the analytical techniques of grouping by hierarchical levels and multiple correspondence.
Especially, in relation to the social stigma. It was found that two groups presented socal
stigma while the two others did not. The first two groups were characterized with lower
grade levels, incipient accessibility to the media and little mobilization to understand the
diseade. The results showed that tuberculosis has afflicted the groups with greater
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social vulnerability, demonstrating less
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(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Monteiro, Juliana Cristina dos Santos
Resumo: Por mais de trinta anos, a República de Angola esteve envolvida em uma
guerra civil que gerou um impacto negativo no desenvolvimento nacional, na saúde e
nutrição da população, especialmente de crianças e mulheres. Especificamente com
relação à saúde da mulher, devido à guerra civil e à agitação política nos últimos anos,
a literatura dispõe de dados pouco precisos sobre a situação da saúde da mulher
angolana; porém as fontes disponíveis demonstram que as taxas de mortalidade
materna e de fecundidade são elevadas. Considerando o contexto sócio- políticoeconômico atual e a prática assistencial em saúde disponibilizada às mulheres
angolanas, torna-se evidente a necessidade de se analisar historicamente as políticas
públicas relacionadas a esta área de atuação, no sentido de fornecer subsídios para
que profissionais de saúde compreendam a importância das diretrizes políticas que
devem ser seguidas na assistência à mulher angolana. Objetivos: o objetivo geral deste
estudo é descrever o panorama histórico das políticas públicas voltadas à saúde da
mulher em Angola, considerando o contexto político e econômico desde 1975 até a
atualidade. Os objetivos específicos são contextualizar historicamente o período de
análise; identificar os documentos relacionados às políticas de saúde da mulher em
Angola; analisar os documentos identificados utilizando os preceitos da análise
documental. Método: Trata-se de pesquisa de perspectiva histórica, utilizando a análise
documental e análise categorial de dados históricos oficiais provenientes do Ministério
da Saúde (MINSA), Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP) e de site oficial da
Organização Mundial da Saúde (OMS) no período de 1975 a 2012. Os documentos
foram identificados, selecionados e obtidos durante o período de setembro a novembro
de 2012, nos sites oficiais da OMS, UNICEF, e do Ministério da Saúde de Angola
(MINSA) e alguns documentos foram solicitados diretamente à DNSP e MINSA, com o
apoio do Instituto Superior de Enfermagem da Universidade Agostinho Neto. O corpus
documental foi constituído de manuais, relatórios, boletim, leis e planos referentes à
temática do estudo. Resultados: de acordo com a contextualização do período, a guerra
prolongada impediu o desenvolvimento de um sistema de saúde adequado e, após a
guerra, os investimentos voltados ao setor da saúde ainda não conseguiram estruturar
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uma rede de assistência que possa atender a toda a população. Com relação às
políticas de saúde da mulher, destaca-se que estas se misturam com as políticas de
saúde para a população, com investimentos suecos e de organismos internacionais que
visavam a melhoria das condições de saúde da mulher e também da população em
geral. As políticas e os acordos elaborados foram fortemente influenciados pela
conjuntura mundial no período, apesar do aspecto cultural de desvalorização da mulher,
tão presente no país. Houve uma grande dificuldade para a completa implementação
das ações previstas, por inúmeros fatores, que vão desde as dificuldades geográficas e
econômicas, até a adequada gestão política e financeira dos recursos. Considerações:
evidencia-se que as necessidades de saúde das mulheres em Angola ainda não são
completamente atendidas. Apesar dos esforços realizados durante o período, o desafio
de Angola continua sendo a melhoria da prestação de cuidados de saúde, que engloba
a saúde da mulher, e o aumento do acesso a serviços de qualidade a toda a população.
A articulação inter-setorial também é necessária, pois pode potencializar as ações para
a melhoria das condições de vida geral da população.
Palavras-chave: Documentos. Política de saúde. Saúde da mulher.

Abstract: For over thirty years the Republic of Angola was involved in a civil war that led
to a negative impact on national development, in health and nutrition of the population,
especially children and women. Specifically with regard to women's health, due to civil
war and political unrest in recent years, the literature has little accurate data on the
health situation of Angolan women; however the available sources demonstrate that
rates of maternal mortality and fertility are high. Considering the current socio-economicpolitical context and assistance practice in health care available to Angolan women, it
becomes evident the need to analyze historically public policies related to this area, in
order to provide subsidies for health professionals understand the importance of the
political guidelines that must be followed in assistance to Angolan woman. Objectives:
The essential aim of this study is to describe the historical background of public policies
for women's health in Angola, considering the political and economic context from 1975
to the present. The specific objectives are to contextualize historically the period of
analysis, to identify the documents related to women's health policies in Angola; review
the documents identified using the precepts of documentary analysis. Method: It's a
survey of historical perspective, using documentary analysis and categorical analysis of
official historical data from the Ministry of Health (MINSA), the National Public Health
(DNSP) and the official website of the World Health Organization (WHO ) in the period
between 1975-2012. The documents were identified, selected and collected during the
period of September to November of 2012, at the official websites of WHO, UNICEF,
and the Ministry of Health of Angola (MINSA) and some documents were requested
directly to the DNSP and MoH, with support from the Higher Institute of Nursing,
University Agostinho Neto. The documentary corpus consisted of manuals, reports,
newsletter, laws and plans relating to the theme of the study. Results: According to the
contextualization of the period, the prolonged war prevented the development of a
proper health system and, after it, the investments directed to the health sector have
failed to structure a support network that can meet the entire population's needs.
Regarding to women's health policy, it is emphasized that these are mixed with health
policies for the population, with Swedish and international organizations investments
which aimed the improvement of the conditions of the women's health and also of the
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general population. The policies and agreements drafted were heavily influenced by the
global conditions in the period, despite the cultural aspect of depreciation of women,
strongly present in the country. There was a great difficulty for the complete
implementation of the actions planned, for numerous factors, ranging from geographic
and economic difficulties, to proper political and financial management of resources.
Considerations: it is evident that the health needs of women in Angola haven't been
completely met. Despite the efforts made during the period, the challenge of Angola
remains being the improvement of health care provision, which includes women's health,
and the enlargement of the access of quality services for the entire population. The
intersectoral coordination is also necessary because it may increase the actions to
improve the general living conditions of the population.
Key words: Women`s health. Health policy. Documents.
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SILVA, Andreara de Almeida e. Início da amamentação materna do prematuro:
correlação entre escore de prontidão e desempenho na translactação. 2013. p.104.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à Criança e ao Adolescente
Orientador: Scochi, Carmen Gracinda Silvan
Resumo: Um instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para início da
alimentação no seio materno foi desenvolvido e validado em seu conteúdo, aparência,
confiabilidade e especificidade. É dividido em categorias (idade corrigida, organização
comportamental, postura oral, reflexos orais e sucção não nutritiva), com pontuação de
0 a 2 segundo desempenho do prematuro, em cada categoria, e escore final máximo de
36 pontos. Em continuidade ao processo de validação, o presente estudo teve por
objetivo geral testar a validade de critério concorrente do instrumento de avaliação da
prontidão do prematuro para iniciar a transição da alimentação gástrica para via oral,
correlacionando o escore obtido, durante a aplicação do instrumento, com a ingesta de
leite mediada pela técnica da translactação. Trata-se de estudo correlacional aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Participaram do estudo 43 díades mães-prematuros
da unidade neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP. O instrumento
foi aplicado antes de o prematuro ter iniciado alimentação láctea por via oral e, a seguir,
foi verificado o desempenho do bebê ao colocá-lo para sugar o seio materno, mediado
pela translactação, em cuja seringa quantificou-se o volume de leite ingerido. Para
medir o grau da correlação linear entre os volumes de leite ingerido e os escores de
prontidão, utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson. Para predizer
limites de volume de leite a ser ofertado ao prematuro na seringa da translactação, a
depender do escore obtido com aplicação do instrumento, foi utilizada a regressão
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linear simples. O escore de prontidão do prematuro mostrou uma correlação positiva e
forte com o volume de leite (r=0,795 e p<0,001) ingerido, ou seja, quanto maior o
escore obtido com aplicação do instrumento, maior o volume de leite que o prematuro
conseguiu ingerir com a técnica da translactação, evidenciando uma alta validade
concorrente do instrumento. O escore explicou 63% da variabilidade do volume de leite
quantificado na seringa (r²=0,632), e cada unidade aumentada no escore elevou em
0,847ml a quantidade de leite ingerida pelo prematuro por meio da translactação. Foi
possível predizer o volume de leite que o prematuro ingere com auxílio da
translactação, com intervalo de confiança de 95%, a partir do valor do escore,
propondo-se a seguinte adaptação dos resultados para uso na prática clínica: escores
de 23 a 24 - 1ml; 25 a 26 - 2ml; 27 a 28 - 4ml; 29 a 30 - 6ml; 31 a 33 - 8ml e de 34 a 36
- 10ml. Concluiu-se que o instrumento possui alta validade concorrente evidenciada
pela correlação positiva e forte entre o escore de prontidão do prematuro e o volume de
leite ingerido com auxílio da translactação. Os resultados obtidos são úteis e aplicáveis
à prática clínica, auxiliando os profissionais de saúde a iniciar a amamentação materna
precocemente e de forma mais objetiva e segura em prematuros.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Comportamento alimentar. Prematuro.

Abstract: An instrument to assess the premature baby's readiness to begin
breastfeeding was desgined and validated regarding its content, appearance, reliability
and specificity. It is divided into categories (correcte age, behavioral organization, oral
posture, oral reflexes, non-nutritive sucking), with scores ranging between 0 and 2
according to the performance of the premature baby in each category, adding up to a
maximum final score of 36 points. Continuing the process of validation, the present
study general aimed to test the concurrent criterion validity of the instrument for
assessing the readiness of preterm infants to begin the transition from gastric to oral
correlating the scores obtained during the application of the instrument, with the
ingestion of milk-mediated technique translactation. This correlational study was
approved by the local Research Ethics Committee. The participants were 43 motherpremature baby dyads of the neonatal unit of a university hospital of Ribeirão Preto, São
Paulo, Brazil. The instrument was applied before the premature baby began to
breastfeed and, then, the baby's performance was verified while sucking at the mother's
breast, mediated by translactation, in which a syringe showed the volume of milk that
was ingested. The degree of linear correlation between the volume of milk ingested and
the readiness scores was measured using Pearson's linear correlation. Simple linear
regression was used to predict the milk volumes to be offered to the premature baby
through the translactation syringe, depending on the score obtained with the instrument.
The premature baby's readiness score showed a strong positive correlation with the
ingested milk volume (r=0.795 and p<0.001), i.e., the higher the score obtained on the
instrument, the greater the milk volume ingested by the premature baby aided by the
translactation technique, thus revealing the instrument's high concurrent validity. The
score explained 63% of the variability of milk volume measured by the syringe
(r²=0.632), and each unit added to the score added 0.847ml to the amount of milk
ingested by the premature with the aid of translactation, with a confidence interval of
95%, based on the score, proposing the following adaptation of the results for use in
clinical practice: scored of 23 to 24 - 1ml; 25 to 26 - 2ml; 27 to 28 - 4ml; 29 to 30 - 6ml;
31 to 33 - 8ml and 34 to 36 - 10ml. In conclusion, the instrument shows high concurrent

226

validity evidenced by the strong positive correlation between the readiness score of the
premature baby and the volume of milk ingested with the aid of translactation. The
obtained results are useful and applicable to clinical practice, and, thus, help healthcare
professionals to initiate early breastfeeding in a safer and more objective way in
premature babies.
Key words: Premature. Breastfeeding. Feeding behavior.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: Considerando a adesão como um processo dinâmico e multifatorial que
requer decisões compartilhadas, cuja meta deve ser alcançada do início ao término do
tratamento, este estudo tem como objetivo analisar a adesão ao tratamento da TB de
acordo com o conhecimento dos doentes e o vínculo com a equipe de saúde do
município de Ribeirão Preto - SP. Estudo epidemiológico descritivo, do tipo inquérito e
levantamento. Os dados foram coletados de setembro de 2011 a setembro de 2012
através de fontes secundárias e entrevista com 127doentes de TB dos 4 ambulatórios
de referência de Ribeirão Preto. Na análise dos dados das entrevistas foram utilizadas
técnicas descritivas para caracterizar os indivíduos em relação ao perfil sócio
demográfico e clínico, bem como descrever a organização da assistência aos doentes
de TB em tratamento. Para analisar a adesão dos doentes ao tratamento da TB, foram
construídos indicadores, obtidos a partir dos valores médios das respostas para cada
variável de adesão. Os indicadores foram classificados como satisfatório (valor médio
de 0 a 4) e insatisfatório (4 a 8). Para identificar a associação entre a adesão ao
tratamento de TB com o conhecimento dos doentes, bem como com o vínculo com a
equipe de saúde, inicialmenteutilizou-se da Análise de Agrupamento para associar os
indivíduos semelhantes quanto à adesão e posteriormente, utilizou-se Análise de
Correspondência Múltipla (ACM). Os indicadores insatisfatórios de adesão foram
"Busca de informações sobre tuberculose em livros e/ou internet", "Participa das
decisões sobre o seu tratamento", "Busca apoio para continuar o tratamento da
tuberculose" e "Participa de algum grupo de apoio". Pela ACM, o grupo satisfatório para
a adesão esteve diretamente associado com as variáveis que se relacionam com
possuir conhecimento sobre a doença e vínculo com a equipe de saúde.Os resultados
apontados neste estudo permitem inferir a qualidade da organização dos serviços de
saúde e comprometimento da equipe para que a metade dos doentes de TB
entrevistados fosse categorizada como satisfatória para a adesão ao tratamento.
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Destaca-se como elemento essencial neste processo o conhecimento dos doentes
sobre TB e o vínculo estabelecido com a equipe de saúde, os quais podem ocorrer e se
fortalecer nas visitas mensais aos serviços, bem como durante o tratamento
diretamente observado em domicílio. Entretanto, o elevado número de doentes
categorizados em insatisfatório para a adesão ao tratamento no município de Ribeirão
Preto impõe desafios aos profissionais de saúde no sentido de garantir a integralidade
da atenção e desenvolver habilidades para atender as reais necessidades de saúde dos
doentes de TB enquanto uma condição crônica, além de estabelecer uma relação
harmoniosa entre usuário e equipe de saúde, com compartilhamento de informações e
estímulo a autonomia.
Palavras-chave: Adesão à medicação. Conhecimento. Relações profissional-paciente.
Tuberculose.

Abstract: Considering the adherence as a dynamic and multifatorial process that
requires shared decisions, whose goal must be achieved from beginning to end of
treatment, this study aims to examine adherence to TB treatment according to the
patients' knowledge and their relationship with the health staff of Ribeirão Preto - SP.A
descriptive epidemiologic study, inquiry type and survey. Data were collected from
September 2011 to September 2012 through secondary sources and interviews with 127
TB patients from 4 ambulatories reference of Ribeirão Preto. In analyzing of the data of
interviews were utilized descriptive techniques to characterize the individuals in relation
to socio-demographic and clinical profile, as well as describing the organization of
assistance to TB patients in treatment.To analyze patients' adherence to TB treatment,
were constructed indicators, obtained from the mean values of the answers for each
variable of adherence. The indicators were classified as satisfactory (mean value of 0 to
4) and unsatisfactory (4 to 8). To identify the association between adherence to TB
treatment with the knowledge of patients, as well as the relationship with the health staff,
initially was utilized Cluster Analysis to associate individuals similar regarding adherence
and thereafter was utilized Multiple Correspondence Analysis (MCA).The unsatisfactory
indicators of adherence were "Search information about TB in books and / or internet",
"Participate of decisions about their treatment", "Seek support to continue the TB
treatment" and "Participate in a support group." By MCA, the group satisfactory for
adherence was directly associated with the variables which relate to possess knowledge
about the disease and relationship to the health staff.The results presented in this study
allow inferring the quality of the organization of health services and engagement of the
staff to than half of TB patients interviewed were categorized as satisfactory for
adherence to treatment. Stands out as an essential element in this process the
knowledge of patients about TB and the relationship established with the health staff,
which may occur and to strengthen during monthly visits to services, as well as during
the directly observed treatment at home.However, the high numbers of patients
categorized as unsatisfactory for adherence to treatment in municipality of Ribeirão
Preto imposes challenges for health staff in the meaning of ensure comprehensive
health care and develop skills to meet the real health needs of TB patients while a
chronic condition. In addition to establishing a harmonious relationship between users
and health staff with information sharing and encouraging autonomy
Key
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RODRIGUES, Driéli Pacheco. Violência por parceiro íntimo contra a gestante:
estudo sobre as repercussões obstétricas e neonatais. 2013. p.114. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Monteiro, Juliana Cristina dos Santos
Resumo: A violência por parceiro íntimo (VPI) é uma das formas mais frequentes de
violência contra a mulher, e se constitui em um fenômeno complexo, que faz parte de
uma construção histórica e possui íntima relação com as questões de gênero e suas
relações de poder. Os objetivos deste estudo foram: identificar a prevalência de casos
de VPI entre as gestantes usuárias de um serviço público de saúde e classificar quanto
ao tipo e frequência;identificar fatores socias e demográficos das gestantes e seus
parceiros que poderiam estar associadosa episódios de violência; identificar os
resultados obstétricos e neonatais e suas associações com a ocorrência da VPI na
gestação atual. Trata-se de um estudo observacional, dscritivo e analítico, desenvolvido
no CRSM - MATER e no HCFMRP - USP, situados em Ribeirão Preto, SP. Os dados
foram coletados no período de maio a dezembro de 2012, por meio de entrevista
estruturada por um questionário e dos prontuários das participantes. Conclui-se que,
para as participantes do estudo, não houve repercussões obstetrícas e neonatais
negativas relacionadas à VPI na gestação. No entanto, outras variáveis se mostraram
associadas a este tipo de violência, o que indica, aos profissionais de saúde, a
importância de se atentar a outras características das gestantes e de seus parceiros,
favorecendo a identificação da violência e o oferecimento de suporte adequado a estas
mulheres, quando necessário.
Palavras-chave: Maus-tratos conjugais. Saúde materno-infantil. Violência contra a
mulher.

Abstract: The intimate partner violence (IPV) is one of the most frequent ways of
violence against women, and it is constituted in a complex phenomenon, which is part of
a historical construction and is intimately related to gender questions and its power
relationships. This study aims were:identify the prevalence of IPV cases between
pregnant women who use public healthcare service and classify according to its type
and frequency; identify the pregnant and their partner`s social and demographic factos
which could be associated whith violence episodes; identify the obstetric and neonatal
results and their associations with the IPV occurrence in the current pregnancy.This is
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an observation, descriptive and analytic study,developed at CRSM - MATER and
HCFMRP - USP, located in Ribeirão Preto, SP. The data were collected between May
and December 2012, via interview strutured by a questionnaire and there were also
collected the participant`s records data. In conclusion, for the study participants, there
were negative obstetric and neonatal repercussion related to IPV in pregnancy. Never
the less, other variables are shown associated to this type of violence, wich indicates, to
the healteh care professionals, the importance to be attentive to other pregnant
women`s and their partner`s characteristics, favoring the violence identification and
offering appropriate support to these women, when necessary.
Key words: Violence against women. Maternal and child health. Spouse abuse.
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SAMPAIO, Carolina de Freitas. Avaliação ambiental do rio Pardo, Brasil: ênfase
para áreas de preservação permanente, ecossistemas aquáticos superficiais e
condições físico-químicas da água. 2012. p.101. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2012.
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Orientador: Munõz, Susana Inês Segura
Resumo: O rio Pardo é o principal e fluente da Bacia do Pardo nos estado de Minas
Gerias e São Paulo, Brasil, sendo considerado um importante corpo hídrico na região.
Esse estudo teve como objetivo realizar uma avaliação ambiental no rio Pardo,
integrando a caracterização da situação das Áreas de Preservação Permanente (APP);
a integridade dos habitats a partir de um Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) e o
monitoramento de parâmetros físico-químicos da água. Também, foi objetivo deste
estudo avaliar se existe algum grau de concordância estatística entre os resultados do
PAR e dos parâmetros físico3químicos da água. Foram avaliados 12 trechos no rio
Pardo, desde a nascente até a foz, totalizando 550 km, em quatro campanhas de coleta
de dados, sendo duas no período chuvoso e duas no período seco. Em cada trecho, foi
caracterizada a condição da APP e qualificados os seguintes parâmetros do PAR:
Substratos e/ou habitats disponíveis, Regimes de velocidade/profundidade, Deposição
de sedimentos, Condições de escoamento do canal, Alterações no canal, Sinuosidade
do canal, Estabilidade das margens, Proteção das margens pela vegetação, Estado de
conservação da vegetação do entorno, Materiais sólidos flutuantes. Também em cada
trecho foram analisados pH, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade
elétrica da água. Os resultados das condições das APPs indicam em nenhum dos
trechos avaliados houve respeito aos limites estabelecidos pela legislação (BRASIL,
2012). Os resultados da avaliação pelo PAR revelaram que a maioria dos trechos foi
classificada como em "Boas" condições. A diferença encontrada nas avaliações das
condições das APPs com os resultados do PAR podem ser devidas ao fato de que o
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PAR permite verificar desde a existência de substratos para a colonização da fauna até
a composição da mata ciliar. Os resultados dos parâmetros físico-químicos revelaram
que o pH dos trechos 1 e 2 estavam abaixo dos limites estabelecidos pela legislação
(BRASIL, 2005); as temperaturas mais baixas foram verificadas nos trechos 1 e 2; os
resultados de oxigênio dissolvido na água apontam que o trecho 12 estava abaixo dos
limites estabelecidos pela legislação (BRASIL, 2005). A comparação entre os resultados
dos parâmetros físico-químicos durante os períodos chuvosos e secos demonstram que
houve diferença entre os resultados de temperatura, oxigênio dissolvido e turbidez. Os
resultados da avaliação de concordância estatística entre os resultados do PAR e os
parâmetros físico-químicos apontaram baixa reprodutibilidade (k<0,35), indicando que
não foi encontrada concordância estatisticamente significante entre os resultados
obtidos do PAR e da análise físico-química da água. Esse resultado indica que o PAR,
mesmo sendo uma ferramenta importante para as avaliações ambientais em rios, não
deve ser considerado substituto aos métodos de avaliação físico-químicos da água, e
sim um complemento para avaliação integrada do ecossistema. Recomendamos o
reflorestamento da mata ciliar e o tratamento adequado dos efluentes de indústrias
antes do lançamento no rio Pardo. Cabe destacar que o nosso grupo de pesquisa está
propondo, perante agências de fomento, a realização de um estudo de avaliação de
risco para a população frente à exposição a pesticidas e fertilizantes presentes nesse
corpo hídrico, considerando as extensivas culturas agrícolas da região.
Palavras-chave: Indicadores ambientais. Monitoramento ambiental. Saúde ambiental.

Abstract: The Pardo river is the main river of Pardo basin in the states of Minas Gerais
and São Paulo, Brazil and is considered an important water body in the region. This
study aimed to conduct an environmental assessment in the Pardo river, integrating the
characterization of the status of Permanent Preservation Areas (PPA), the integrity of
habitats from a Rapid Assessment Protocol (RAP) and monitoring of physico-chemical
parameters of water. Also, an objective of this study was to assess whether there is any
degree of statistical correlation between the results of the RAP and the physico-chemical
parameters of the water. Twelve stretches were evaluated in the Pardo river, from its
source to its mouth, completing 550 km in four data collection campaigns, two in the
rainy season and two in the dry season. In each stretch, was characterized the condition
of PPA and qualified the following parameters RAP: Substrates and/or habitats
available, Speed/depth regimes, Sediment deposition, Channel flow conditions, Channel
changes, Channel sinuosity, Margins stability, Margins protection by vegetation,
Conservation status of the surrounding vegetation, Solid materials floating. Also in each
stretch were analyzed pH, temperature, turbidity, dissolved oxygen, water electrical
conductivity. The results of PPAs conditions indicates that none of the evaluated stretch
had the limits established by law respect (BRASIL, 2012). The evaluation results for the
PAR revealed that most of the sections was classified as in "Good" conditions. The
difference in assessments of the conditions of the PPAs with the results of PAR may be
due to the fact that the check from PAR allows the existence of substrates for
colonization by fauna composition of riparian vegetation. The results of physicochemical
parameters revealed that the pH of stretches 1 and 2 were below the limits established
by law (BRASIL, 2005), the lowest temperatures were recorded in sections 1 and 2, the
results of dissolved oxygen in the water indicate that the stretch 12 was below the limits
established by law (BRASIL, 2005). The comparison between the results of
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physicochemical parameters during the wet and dry periods show that were difference
between the results of temperature, dissolved oxygen and turbidity. The results of the
statistical evaluation of agreement between the results of the PAR and the physicochemical parameters showed poor reproducibility (k<0.35), indicating no statistically
significant correlation was found between the results of the RAP and physicochemical
analysis of water. This result indicates that the RAP, despite being an important tool for
environmental assessments in rivers should not be considered as an alternative to
methods of physico - chemical assessment of water, but a complement to integrated
assessment of ecosystem. We recommend the riparian vegetation reforestation and
industry effluent proper treatment before launching into the Pardo river. It is worth noting
that our research group is proposing to carry out an evaluating risk to the population
about exposure to pesticides and fertilizers in this river, considering the extensive
agricultural crops in the region.
Key words: Environmental Indicators. Environmental Monitoring. Environmental Health.
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primária à saúde: busca de sintomáticos respiratórios em São José do Rio
Preto/SP. 2013. p.92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Palha, Pedro Fredemir
Resumo: Apesar de caracterizar-se como uma das enfermidades mais antigas e
conhecidas no mundo, a tuberculose ainda permanece como um dos principais agravos
à saúde. A busca de sintomáticos respiratórios representa um importante pilar dentre as
estratégias implementadas para controlar a doença, visto que pretende antecipar os
efeitos adversos do processo de adoecimento por tuberculose pulmonar. Imersos nesse
contexto, encontram-se os gerentes locais dos serviços de saúde, dos quais é
esperado, entre outras coisas, a assunção de responsabilidades junto às atividades
realizadas para o desenvolvimento e implantação de uma política de organização dos
serviços, cujo objetivo final é a oferta de cuidados. O objetivo desta pesquisa foi
analisar discursivamente como os efeitos de sentido têm influenciado na
operacionalização da busca de sintomáticos respiratórios da tuberculose no município
de São José do Rio Preto/SP, Brasil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja
fundamentação teórico-metodológica deu-se a partir dos postulados da Análise de
Discurso de matriz francesa (pêcheuxtiana). Constituíram como sujeitos do estudo, 14
gerentes locais, atuantes no contexto da Atenção Primária à Saúde. Adotou-se como
critério de inclusão os sujeitos que estivessem no cargo há um ano ou mais, excluindose os que no momento da coleta de dados estivessem em licença médica ou que não
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agendassem a entrevista após três tentativas. A geração de dados fez-se através de
entrevistas semidirigidas, gravadas em áudio e realizadas em locais e horários préacordados com os sujeitos. O material empírico foi transcrito na íntegra e gerenciado
pelo software Atlas ti, o qual antecedeu às analises discursivas. O projeto de pesquisa
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Os resultados evidenciam que os
sujeitos estão envoltos em formações ideológicas de assujeitamento às normas e metas
pré-estabelecidas, ao mesmo tempo que, a partir dessas condições resistem às
imposições, o que reflete em descontinuidades na operacionalização da busca de
sintomáticos respiratórios. A partir disso concluímos que a demanda, por vezes
desconexas das reais necessidades apresentadas pelos usuários/população dos
serviços de saúde, geram ambientes pouco motivadores, sobretudo no que concerne ao
controle da tuberculose por meio da busca de sintomáticos respiratórios. Portanto, fazse necessária a (re) construção de uma gestão mais participativa, envolvendo os
diversos níveis hierárquicos, a fim de que haja um ambiente mais proativo e favorável à
efetivação de metas e normas que visem a prevenção de doenças e a promoção da
saúde da população.
Palavras-chave:
Tuberculose.

Controle

de

doenças

transmissíveis.

Pesquisa

qualitativa.

Abstract: Although characterized as one of the oldest and best-known diseases in the
world tuberculosis continues as one of the major health problems. The respiratory
symptoms search is an important pillar among the strategies to control the disease
because it aims to anticipate the adverse effects of the pulmonary tuberculosis disease
process. The local health service managers are immersed in this process, of which is
expected, among other things, the assumption of the responsibility for the development
and implementation of a services organization policy whose ultimate goal is to provide
care. The purpose of this study was to analyze discursively how the effects of meaning
have influenced the search for tuberculosis respiratory symptoms in the city of São Jose
de Rio Preto/SP, Brazil. The theoretical and methodological foundation of this qualitative
study lies on the French Discourse Analysis Matrix (Pêcheuxtian). The study subjects
consisted of 14 local managers operating in the Primary Health Care context. The
criterion adopted for inclusion chose subjects that had been in office for a year or more,
excluding those that at the time of data collection were on sick leave or that had not
schedule an interview after three attempts. The data generation was done through semistructured interviews, audio- recorded and performed in places and times pre-agreed
with the subjects. The empirical material was transcribed verbatim and managed by
Atlas TI software prior to the discursive analysis. The research project was presented to
and approved by the Research Ethics Committee of Nursing School of Ribeirão Preto,
University of São Paulo. Results show that the subjects are shrouded in ideological
formations of subjection to rules and pre-set targets, whilst from this conditions resist
impositions, resulting in discontinuities in the respiratory symptoms search operations.
From this, we conclude that the demand, sometimes disconnected from the real needs
presented by the health services users/population, generates unproductive
environments, especially with regard to tuberculosis control through the pursuit of
respiratory symptoms. Therefore, the (re) rebuilding of a more participatory
administration is necessary, involving the various hierarchical levels, so that an
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environment more proactive and conducive to the realization of goals and standards for
the prevention of disease and promotion of the health of the population.
Key words: Tuberculosis. Transmissible disease control. Qualitative study.
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CRISPIM, Juliane de Almeida. O agente comunitário de saúde no controle da
tuberculose em duas modalidades de atenção primária à saúde no município de
Ribeirão Preto/SP. 2013. p.88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
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Orientador: Arcêncio, Ricardo Alexandre
Resumo: O diagnóstico precoce da tuberculose é uma das prioridades do Plano
Nacional de Controle da Tuberculose, sendo que nas visitas domiciliares dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) está prevista a detecção de casos entre sintomáticos
respiratórios e contatos. Dada a importância deste ator no controle da doença, este
estudo teve como objetivo analisar o desempenho do ACS no controle da tuberculose
em duas modalidades de Atenção Primária à Saúde (APS). Trata-se de um estudo
descritivo exploratório de corte transversal realizado no período de junho de 2009 a
janeiro de 2010 com 39 ACS da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 69 ACS da
Unidade Básicas de Saúde (UBS) do município de Ribeirão Preto/SP. A coleta de
dados ocorreu mediante a observação da estrutura das unidades de saúde investigadas
(roteiro observacional) e por meio de entrevistas direcionadas aos ACS (instrumento
com escala Likert de resposta). O plano analítico se deu em dois momentos,
inicialmente procedeu à análise descritiva e bivariada, e posteriormente a Análise de
Correspondência Múltipla (ACM). Os escores médios das respostas dos entrevistados
aos itens do instrumento que continham escala Likert, foram analisados como
insatisfatório (valores próximos de 1 e 2), regular (próximo de 3) e satisfatório (próximos
de 4 e 5). De acordo com a observação, as modalidades de APS apresentaram
fragilidades em relação à estrutura para consecução das ações de controle da
tuberculose pelo ACS como ausência de insumos para detecção dos casos da doença,
falta de rotina sistematizada e de profissionais responsáveis pelas ações de controle da
tuberculose. No julgamento dos ACS, identificaram-se escores satisfatórios
relacionados à capacitação e ao preparo dos mesmos para a realização de tais ações.
Com relação ao desempenho do ACS, notou-se diferença com significância estatística
na investigação dos comunicantes no domicílio, sendo que os ACS inseridos nas UBS
questionam mais a presença de tosse entre os comunicantes quando comparados
àqueles inscritos nas ESF. Observou-se em ambas as modalidades de APS, escores
satisfatórios em relação à identificação de sintomáticos respiratórios na visita domiciliar,
a participação dos ACS em discussões sobre a tuberculose na equipe e ao apoio
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institucional ofertado frente a uma situação de suspeita da doença, e escores
insatisfatórios relacionados às ações desenvolvidas pelo ACS na comunidade. Na ACM
identificou-se a correspondência entre as ações de controle da tuberculose e a
interação dos ACS com a equipe, independente da modalidade de APS, na qual eles se
inserem. Ao se cotejarem os resultados obtidos, aponta-se para a necessidade de
mudanças no processo de trabalho, consubstanciadas pela qualificação, valorização e
motivação do ACS. No que tange às fragilidades que fogem à sua governabilidade,
cabe à gestão municipal apoiar dispositivos institucionais para produção em saúde
condizente com a complexidade epidemiológica e social da tuberculose.
Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Atenção primária à saúde.
Tuberculose.

Abstract: The early diagnosis of tuberculosis is one of the priorities in the National
Tuberculosis Control Plan. Home visits by Community Health Workers (CHW) are
expected to include case detection among respiratory symptomatics and contacts. Given
the importance of these agents in disease control, this study was aimed at analyzing the
performance of CHW in tuberculosis control in two Primary Health Care (PHC)
modalities. A descriptive and exploratory cross-sectional study was carried out between
June 2009 and January 2010, involving 39 CHW from the Family Health Strategy (FHS)
and 69 CHW from Primary Health Care Units in Ribeirão Preto, a city in São Paulo
State, Brazil. Data were collected by observing the structure of the health units under
analysis (observational script) and through interviews with the CHW (instrument with a
Likert-type response scale). Analysis involved two phases. Initially, descriptive and
bivariate analysis was applied, followed by Multiple Correspondence Analysis (MCA).
The interviewees' mean answer scores to the instrument items that contained a Likert
scale were analyzed as unsatisfactory (scores close to 1 and 2), regular (close to 3) and
satisfactory (close to 4 and 5). According to the observation, the PHC modalities
revealed weaknesses in their structure to allow the CHW to practice tuberculosis control
actions, such as lack of inputs to detect cases of the disease, lack of a systemized
routine and of professionals responsible for tuberculosis control actions. According to
the CHW, satisfactory scores were identified regarding their training and preparation to
accomplish these actions. Concerning the CHW' performance, a statistically significant
difference was observed in the investigation of communicants at home, with the CHW
working at Primary Health Care Units inquiring further about the presence of cough
among communicants when compared to those working in FHS. In both PHC modalities,
satisfactory scores were observed for the identification of respiratory symptomatics
during home visits, the CHW' participation in tuberculosis discussions in the team and
the institutional support offered when the presence of the disease was suspected,
against unsatisfactory scores for the CHW' actions in the community. In the MCA,
correspondence was identified between tuberculosis control actions and the CHW'
interaction with the team, independently of the PHC modality. The comparison of the
results obtained reveals the need for changes in the work process, in the form of
qualification, valuation and motivation of the CHW. Regarding the weaknesses they
have no control over, municipal managers are responsible for supporting institutional
devices to produce health in accordance with the epidemiological and social complexity
of tuberculosis.

235

Key words: Tuberculosis. Community Health Workers. Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-11062013-200401/pt-br.php

Nº de Classificação: 18777
PRIETO, Gisele Brides. Qualidade de vida de pacientes submetidos à ressecação
de tumores musculoesqueléticos. 2013. p.94. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Carlo, Marysia Mara Rodrigues do Prado de
Resumo: Este estudo avalia a qualidade de vida de sujeitos acometidos por tumores
musculoesqueléticos de membros inferiores, submetidos a cirurgias de ressecção, com
salvamento de membro ou amputação. A casuística foi composta por 56 sujeitos,
avaliados no período de 14 meses (agosto de 2011 a setembro de 2012), que foram
divididos em três grupos: 1- 12 amputados; 2- 16 em pós-operatório de salvamento do
membro (colocação de endoprótese ou reconstrução biológica); 3- sujeitos saudáveis
(sem diagnóstico de câncer), selecionados entre a população em geral, de forma
pareada com os outros grupos, segundo sexo, idade, escolaridade e condição
socioeconômica. Além do Critério de Classificação Econômica Brasil (2010), foram
aplicados dois protocolos de avaliação, um de qualidade de vida (Medical Outcomes
Study 36 - Item Short-Form Health Survey - SF-36) e o outro de capacidade funcional
(Toronto Extremity Salvage Score - TESS), ambos adaptados culturalmente e validados
no Brasil. Os dados foram estatisticamente analisados, conforme preconizado por cada
protocolo. Os resultados indicaram que ambos os tipos de abordagem cirúrgica
(amputação ou reconstrução) produziram prejuízos na capacidade funcional e na
qualidade de vida dos sujeitos acometidos por tumores musculoesqueléticos, quando
comparados à população saudável. Diferentemente do que apontaram outros trabalhos
internacionais com casuística semelhante, os sujeitos submetidos a amputações
apresentaram resultados melhores relacionados à sua capacidade funcional e à
qualidade de vida, na maioria dos domínios do SF36 e com relevância estatística
(p=0,001) no escore final do TESS, do que aqueles submetidos a técnicas de
salvamento de membro. Por fim, é importante analisar a percepção dos sujeitos sobre
sua funcionalidade e qualidade de vida, de modo a encontrar caminhos mais
adequados no processo de reabilitação desta população.
Palavras-chave: Amputação. Funcionalidade. Qualidade de vida.

Abstract: This study appraises the quality of life of individuals with musculoskeletal
tumors in lower extremities, undergoing resection surgeries with extremity salvage or
amputation. The casuistry was composed by 56 subjects assessed in the course of 14
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months (from August, 2001 to September, 2012), who were divided into 3 groups: 1- 12
amputated; 2- 16 in postsurgical extremity salvage (endoprosthesis implant or biological
reconstruction); 3- healthy subjects (without cancer diagnosis), selected from the whole
population, paired off with other groups, according to sex, age, schooling and
socioeconomic status. Besides the Critério de Classificação Econômica Brasil (2010),
two assessment protocols were applied, one about quality of life (Medical Outcomes
Study 36 - Item Short-Form Health Survey - SF-36), and the other one about functional
capacity (Toronto Extremity Salvage Score - TESS), both culturally adapted and
validated in Brazil. The data were statistically analyzed according to what each protocol
proclaims. The results revealed that both surgical approach types (amputation or
reconstruction) caused harm to the functional capacity and to the quality of life of the
subjects suffering from musculoskeletal tumors, when compared to the healthy
population. Unlike what other international papers with similar casuistry have shown, the
subjects undergoing amputation presented better results related to their functional
capacity and quality of life, in the majority of the domains of SF36, with statistical
relevance (p=0.001), than those submitted to the techniques of extremity salvage.
Finally, it is important to analyze the subjects' perception on their functionality and
quality of life in order to discover the most suitable ways in the process of rehabilitating
this population.
Key words: Quality of life. Funcionality. Amputation.
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Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Fortuna, Cinira Magali
Resumo: Este estudo toma como objeto a autonomia nas práticas de enfermeiros que
atuam na atenção básica em um município do interior de Minas Gerais. O referencial
teórico metodológico é o processo de trabalho em saúde e tomamos autonomia como
um dos elementos desse processo, uma tecnologia leve produzida nos encontros entre
trabalhadores e usuários, trabalhadores e trabalhadores e, trabalhadores e gestores.
Nosso objetivo foi o de identificar e analisar no processo de trabalho do enfermeiro de
atenção básica, a produção de autonomia dos sujeitos envolvidos nas relações de
produção em saúde. Com a abordagem qualitativa, realizamos observação participante
do cotidiano de trabalho de dois enfermeiros, um de unidade básica de saúde e outro
de unidade de saúde da família. Também realizamos doze entrevistas individuais com
os enfermeiros de distintas equipes. Os dados foram submetidos a analise de conteúdo,
vertente temática, sendo dispostos em dois temas: 1. Concepções de autonomia e 2.
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Limites e possibilidades para a produção de autonomia no trabalho em saúde. Como
concepção predominante está a autonomia como algo centrado em si próprio,
relacionada ao poder de fazer e decidir e como objeto que pode ser dado e recebido.
Outra concepção é a da autonomia relacional na qual se entende a possibilidade do
exercício da autonomia em um processo relacional com a equipe, usuários e gestores,
mas de uma forma hierárquica em que a presença da autonomia de um anula ou
enfraquece a do outro. Embora tenham sido observadas situações de exercício de
autonomia, os sujeitos não as nomina como tal. Construímos a perspectiva da
autonomia como exercício a ser considerado no plural; autonomias, que é sempre
relacional, podendo conformar-se como autonomia horizontalizada. Nesse sentido a
segunda categoria, dos limites e potencialidades, indica a tutela como um primeiro
momento desse processo que deve ser superado. A falta de condições de trabalho, a
sobrecarga e a relação com a gestão são consideradas como fatores limitantes da
autonomia pelos sujeitos. Dialeticamente, são potencialidades para uma outra
organização do trabalho e conformam tomadas de decisão e menor controle do trabalho
do outro. Destacamos ainda um elemento importante do processo de trabalho que é a
finalidade do mesmo. Essa parece não ser clara para os trabalhadores e relaciona-se
com a resolução de problemas cotidianos e atendimento de necessidades de saúde
segundo uma lógica biomédica. As possibilidades discutidas voltam-se para a cogestão
e educação permanente em saúde. Concluímos que sem o vislumbre de um projeto de
atenção que supere a lógica que está dada, fica a autonomia como ideal, sendo
naturalizada a heteronomia.
Palavras-chave: Atenção basica à saúde. Autonomia. Processo de trabalho.

Abstract: This study takes as an object the Autonomy in the practices of nurses that act
in primary health care in a municipality of the state of Minas Gerais. The theoretical
methodological frame of reference is the work process in health and and we take
autonomy as one of the elements of this process, a light technology produced between
workers and users, workers and workers, and workers and managers. Our goal was to
identify and analyze the work process of the primary health care nurse, producing
autonomy of individuals involved in the relations of production in health care. With the
qualitative approach, we conducted participant observation of daily work of two nurses,
one from a basic health care unit and another from a family health care unit. We also
conducted interviews with twelve nurses from different teams. The data were subjected
to content analysis, thematic field, being arranged on two themes: 1. Conceptions of
autonomy and 2. Limits and possibilities for the production of autonomy in health work.
As prevalent conception is the one of autonomy as something self-centered, related to
power to do and decide and as an object that can be given and received. Another
conception is the one of relational autonomy in which the possibility of the exercise of
autonomy in a relational process with staff, users and managers is understood, but in a
hierarchical manner in which the presence of an autonomy weakens or cancels the
other. Although there have been observed cases of exercise of autonomy, the subjects
don't name them as such. We have built the prospect of autonomy as an exercise to be
considered in the plural; autonomies, which is always relational, and may conform itself
as horizontal autonomy. In this sense the second category, of limits and potentials,
indicate the tutelage as a first step on this process that must be overcome. The lack of
working conditions, overload and relationship with the management team are considered
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as limiting factors of the autonomy by the subjects. Dialectically, they are potential for
another labor organization and shape decision-making and less control of the work of
another. We also highlight an important element of the work process that is the purpose
of it. This seems to be unclear for employees and relates to the resolution of everyday
problems and health care needs according to biomedicine logics. The possibilities
discussed turn to co-management and continuing health education. We conclude that
without the glimpse of a care project that surpasses given logics, autonomy keeps an
ideal, and heteronomy becomes natural.
Key words: Primary health care. Health work process. Professional autonomy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-11062013-194634/pt-br.php

Nº de Classificação: 18779
JÚNIOR, Luís Carlos Lopes. Análise do ensino de genética e genômica em cursos
de graduação em enfermagem no Brasil. 2013. p.127. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Genômica e imunobiologia aplicada à saúde pública
Orientador: Santos, Milena Flória
Resumo: Após a conclusão do Projeto Genoma Humano, uma quantidade imensurável
de conhecimentos genômicos surgiu e, atualmente, se torna essencial sua integração à
prática profissional de enfermeiros. Esses conhecimentos vêm transformando o modelo
de atenção à saúde, com implicações para a enfermagem e repercussões no ensino, na
assistência e na pesquisa. Embora já seja reconhecida a importância da genética e da
genômica na educação de enfermeiros, levantamentos realizados em diversos países
mostram que esses conteúdos ainda são limitados nos cursos de graduação desses
profissionais, sendo desconhecida a situação nas escolas de enfermagem do Brasil. O
principal objetivo desse estudo foi identificar as oportunidades existentes de educação
em genética e genômica, oferecidas por cursos brasileiros que graduam enfermeiros.
Trata-se de pesquisa exploratória, tipo survey, com delineamento transversal e
abordagem quantitativa, realizada no período de fevereiro de 2011 a novembro de
2012. A amostra de conveniência compreendeu 311 Instituições de Ensino Superior
cadastradas junto ao Ministério da Educação. Após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa, os dados foram coletados por meio de questionário eletrônico, com questões
sobre: a instituição, o docente, o ensino de genética e/ou de genômica e as
"Competências Essenciais de Enfermagem e Diretrizes Curriculares para Genética e
Genômica". Esse instrumento foi validado por meio da Técnica Delphi, seguido por
estudo-piloto. Os dados foram armazenados no Survey Monkey (ferramenta de
questionário online), exportados diretamente para planilhas do Microsoft Excel e
analisados por meio de estatística descritiva. Responderam ao questionário 138
coordenadores de cursos de enfermagem (44,4%) e 49 docentes de genética (61,2%).
A disciplina de genética está presente na maioria dos cursos investigados (67,3%),
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sendo obrigatória em 81,6% destes, com carga horária média de 36hs. É ministrada,
principalmente, por biólogos (77,6%), mestres (83,7%) e doutores (63,3%) nessa área.
Seu enfoque principal tem sido em conteúdos de biologia molecular e de genética
básica. A estratégia de ensino-aprendizagem mais utilizada na disciplina é a de aulas
teóricas (81,6%), com avaliação somativa (57,1%). Quanto às "Competências
Essenciais", a maioria dos coordenadores e docentes de genética concordou com as
seguintes: "O enfermeiro facilita ao cliente a referência a serviços de genética e
genômica especializados, quando necessário." (63,8%; 71,5%); e "O enfermeiro
identifica clientes que possam se beneficiar de informações e/ou serviços de genéticas
e genômica, com base nos dados coletados." (58%;73,4%), respectivamente. Esses
dados demonstram que esses profissionais parecem ter ainda uma visão um tanto
conservadora sobre o ensino de genética/genômica para enfermagem. Os resultados
desse estudo têm potencial para oferecer subsídios a reflexões sobre o preparo da
força de trabalho em enfermagem na era genômica, em consonância com o Sistema
Único de Saúde brasileiro. Vislumbra-se que essa pesquisa poderá contribuir com o
estabelecimento de diretrizes que possam ser úteis na elaboração dos currículos de
graduação e pós-graduação de enfermeiros, bem como no planejamento de atividades
de educação permanente, no Brasil e em outros países de língua portuguesa. Dessa
forma, estudantes e profissionais de enfermagem poderão alcançar as competências
essenciais no cuidado em saúde baseado em genômica.
Palavras-chave: Educação em enfermagem. Ensino. Genética.

Abstract: After the conclusion of the Human Genome Project, an immeasurable quantity
of genomic knowledge emerged and, nowadays, its integration into nurses' professional
practice has become essential. This knowledge has transformed the health care model,
entailing implications for nursing and repercussions for teaching, care and research.
Despite the acknowledged importance of genetics and genomics in nurses' education,
surveys in different countries show that these contents remain limited in these
professionals' undergraduate programs, while the situation in Brazilian nursing schools
is yet unknown. The main goal of this study was to identify existing educational
opportunities in genetics and genomics, offered in Brazilian undergraduate nursing
programs. An exploratory survey with a cross-sectional design and quantitative
approach was undertaken between February 2011 and November 2012. The
convenience sample comprised 311 Higher Education Institutions registered at the
Ministry of Education. After receiving approval from the Institutional Review Board, the
data were collected through an electronic questionnaire, including questions about: the
institution, lecturer, genetics and/or genomics teaching and "Essential Nursing
Competences and Curricula Guidelines for Genetics and Genomics". To validate this
instrument, the Delphi Technique was applied, followed by a pilot test. The data were
stored in the SurveyMonkey (online questionnaire tool), directly exported to Microsoft
Excel worksheets and analyzed using descriptive statistics. In total, 138 nursing program
coordinators (44.4%) and 49 genetics lecturers (61.2%) answered the questionnaire.
The genetics course is present in most programs investigated (67.3%) and compulsory
in 81.6%, with a mean hour load of 36hs. Lecturers are mainly biologists (77.6%) holding
an M.Sc. (83.7%) and Ph.D. (63.3%) in the area. Their main focus has been on
molecular biology and basic genetics contents. The teaching-learning strategy that has
been most used in the course involves theoretical classes (81.6%), with summative
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evaluation (57.1%). As regards the "Essential Competences", most coordinators and
genetics faculty agreed with the following: "The nurse provides clients with easy referral
to specialized genetics and genomics services, when necessary." (63.8%; 71.5%); and
"The nurse identifies clients who can benefits from genetics and/or genomics information
and/or services, based on the collected data." (58%; 73.4%), respectively. These data
demonstrate that these professionals seem to maintain a rather conservative view on
genetics/genomics teaching for nursing. The study results can support reflections on
how to prepare the nursing workforce in the genomics era, in accordance with the
Brazilian Unified Health System. This research can contribute to the establishment of
guidelines to elaborate undergraduate and graduate nursing program curricula, as well
as to the planning of continuing education activities in Brazil and other Portuguesespeaking countries. This will enable nursing students and professionals to achieve
essential competences in genomics-based health care.
Key words: Genetics. Teaching. Education nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12062013-163124/pt-br.php
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BARBARO, Maria Cristina. Assistência pré-natal a adolescente na rede básica de
saúde do município de Ribeirão Preto e os atributos da atenção primária à saúde
na perspectiva de profissionais de saúde. 2012. p.113. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Nakano, Ana Márcia Spanó
Resumo: Os sistemas de saúde orientados pelos princípios da APS tem se
apresentado com melhores índices de saúde e como tal, possibilita o alcance de melhor
qualidade na atenção pré-natal a gestantes adolescentes, fundamental para a saúde
materna e neonatal. O objetivo foi avaliar a atenção pré-natal as adolescentes em
unidades da rede básica de saúde no município de Ribeirão Preto-SP, segundo os
atributos da Atenção Primária a Saúde, como proposto por Starfield. A relevância do
estudo é fornecer informações e subsídios para a Secretaria Municipal da Saúde a fim
de que novas estratégias para reorganização dos serviços e para capacitação dos
profissionais de saúde possam ser fomentadas, no sentido de adequar e potencializar a
atenção em saúde e a atuação intersetorial como rede de apoio social às adolescentes
grávidas. Estudo seccional e descritivo de abordagem quantitativa realizado com
profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) que atendem diretamente as
adolescentes no pré-natal. Tais profissionais pertencem a 11 Unidades de Saúde que
inclui Centro Saúde Escola, Unidade Básica de Saúde e Unidade de Saúde da Família,
perfazendo o total de 36 profissionais (17 médicos e 19 enfermeiros). Foi aplicado o
instrumento de Avaliação da Atenção Primária (Primary Care Assessment Tool- Brasil)
versão profissionais para analisar a presença e extensão dos atributos da APS na
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atenção pré-natal as adolescentes. Na análise dos dados, para as variáveis contínuas
foram calculadas as medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão
(desvio padrão) e proporções foram utilizadas para variáveis categóricas. O estudo teve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto-USP. O escore das 11 unidades de saúde para o
atributo Acesso de primeiro contato (acessibilidade) obteve-se escore 3,5 o que revela
um baixo grau de orientação para APS dos profissionais das unidades que pertencem.
Os atributos Longitudinalidade, Coordenação (integração de cuidados), Coordenação
(sistemas de informação) e Integralidade obtiveram escores >= 6,6 indicam forte
presença e extensão adequada de cada atributo. O Escore essencial ficou abaixo de
6,6. Com relação aos atributos da APS, entre os profissionais que atuam nas Unidades
Básicas de Saúde, os valores dos escores por atributo estão assim distribuídos:
Acessibilidade obteve escore 3,4 o que revela um baixo grau de orientação para APS
dos profissionais da UBS e os demais atributos obtiveram escores >= 6,6. O Escore
essencial foi de 6,4. Entre os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde da
Família, os atributos acessibilidade obteve escore 3,6 os demais atributos obtiveram
escores >= 6,6. O escore essencial foi de 6,6. Houve, portanto melhor desempenho no
escore essencial para as unidades com equipes de Saúde da Família. Na análise por
categoria profissional, verificamos que os escores essenciais foram de forte grau de
orientação para APS (Escore 11 Unidades 6,6/Escore UBS 6,6/Escore PSF 6,7) entre
os profissionais médicos, enquanto entre os enfermeiros apresenta baixo grau de
orientação (Escore 11 Unidade 6,4/Escore UBS 6,3/Escore PSF 6,5).
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Gravidez na adolescência. Saúde da
mulher.

Abstract: Health systems guided by the principles of Primary Health Care (PHC) has
performed with the best health indices and as such enables the achievement of better
quality in prenatal care for pregnant teenagers, crucial to maternal and newborn health.
The objective was to evaluate the prenatal care for adolescents conducted in units of
primary care network in the city of Ribeirão Preto, São Paulo state, according to the
attributes of Primary Health Care, as proposed by Starfield. The relevance of this study
is to provide information and subsidies to the Municipal Health Secretariat so that new
strategies for reorganizing services and training for health professionals could be
encouraged, in order to adapt and enhance health care and intersectoral action as social
support network to pregnant teenagers. This sectional and descriptive study with
quantitative approach was performed with health professionals (physicians and nurses)
that assisted directly the teenagers in prenatal care. These professionals belong to 11
Health Units which include Teaching Health Center, Basic Health Unit and Family Health
Unit, totaling 36 professionals (17 physicians and 19 nurses). The Primary Care
Assessment Tool (Primary Care Assessment Tool-Brazil) version for professionals was
used to analyze the presence and extent of the attributes of PHC in prenatal care for
adolescents. In analyzing the data, measures of central tendency (mean and median)
and dispersion (standard deviation) were calculated for continuous variables and
proportions were used for categorical variables. The study was approved by the
Research Ethics Committee of the University of São Paulo at Ribeirão Preto College of
Nursing. The score of the 11 health units for the attribute first contact access
(accessibility) was 3.5 which show a low degree of affiliation of the professionals to the
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PHC. The attributes longitudinality, Coordination (integration of care), Coordination
(information systems) and Comprehensiveness obtained scores >=6.6 which indicate
strong presence and appropriate extension for each attribute. The crucial score was
below of 6.6. Among professionals working in Basic Health Units and with respect to the
attributes of the PHC, the score values per attribute are as follows: Accessibility
obtained score 3.4 which indicate a low degree of affiliation of the professionals from
Basic Health Units to the PHC, and the other attributes obtained scores >=6.6. The
crucial score was 6.4. Among the professionals working in the Family Health Units, the
attribute accessibility obtained 3.6 and the other attributes obtained scores >=6.6. The
crucial score was 6.6. There was therefore the best performance related to the crucial
score for units with Family Health Teams. In the analysis by occupational category, it
was found that the crucial scores were for strong degree of guidance to the PHC (11
Units score 6.6/ Basic Health Unit score 6.6/Family Health Program score 6.7) among
physicians, while among nurses it presented low orientation degree (11 Units score
6.4/Basic Health Unit score 6.3/ Family Health Program score 6.5).
Key words: Primary Health care. Teenager pregnancy. Womens health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12062013-193959/pt-br.php
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SAMPAIO, Bárbara Alexandre Lespinassi. Significado da alopecia para mulheres
submetidas à quimioterapia para o câncer ginecológico ou mamário. 2013. p.97.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Panobianco, Marislei Sanches
Resumo: Estudo qualitativo, cujo objetivo foi compreender o significado da alopecia,
decorrente de quimioterapia, para mulheres submetidas a esse tipo de tratamento para
o câncer ginecológico ou mamário, e teve como referencial teórico o Interacionismo
Simbólico. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas e prontuários de 15
mulheres que apresentaram alopecia como evento adverso ao tratamento
quimioterápico, e frequentavam um serviço especializado em reabilitação pósmastectomia ou um ambulatório ou enfermaria de oncologia de um hospital universitário
do interior de São Paulo. Foram identificadas duas unidades temáticas pela Análise de
Conteúdo: 1) o significado da alopecia para as mulheres que a apresentam, na relação
consigo próprias; e 2) na relação com os outros e com o mundo. Na relação consigo
próprias, a alopecia significou necessidade de lidar com alterações emocionais e da
autoestima, necessidade de disfarce, dificuldade de lidar com a alopecia, de se olhar no
espelho e de falar sobre o assunto, sendo que a mulher descobriu formas de lidar com
os problemas ocasionados pela queda de cabelo, embora este tenha sido um problema
que muitas vezes trouxe sofrimento maior do que o câncer em si. Já na relação com os
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outros e com o mundo, a alopecia foi tida como um estigma relacionado ao câncer e
seus tratamentos, trouxe mudanças nos hábitos e rotinas, além de interferir na
sexualidade. Assim, puderam ser identificadas instituições que ofereceram apoio às
mulheres. Compreender o significado pleno da experiência de alopecia na vida
cotidiana dessas mulheres é fundamental para poder proporcionar-lhes apoio durante o
curso da doença, e para auxiliá-las no desenvolvimento de estratégias para lidar com as
mudanças que ocorrem durante o tratamento do câncer.
Palavras-chave: Alopecia. Câncer. Mulher.

Abstract: Qualitative study aimed to understand the meaning of hair loss because
chemotherapy for women undergoing this type of treatment for breast or gynecological
cancer, and had the theoretical Symbolic Interaction. Data were collected through
interviews and medical records of15 women who had hair loss as an adverse event to
chemotherapy, and attended a specialized rehabilitation postmastectomy or a clinic or
oncology ward of a university hospital in São Paulo. Two thematic units were identified
by Content Analysis: 1) the meaning of hair loss for women, in relation to themselves,
and 2) the relationship with others and with the world. In relation to themselves, hair loss
meant the necessity to deal with emotional and self-esteem, the necessity to disguise,
difficulty to deal with alopecia, to look in the mirror and talk about it, although the woman
discovered ways of dealing with the problems caused by hair loss, this has been a
problem that often caused more suffering than the cancer. In the relation with others and
with the world, the hair loss was seen as a stigma related to cancer and its treatments,
caused changes in habits and routines, as well as interfere with sexuality. Therefore
could be identified institutions which offered support for women. Understand the full
meaning of the experience of hair loss in women's daily life is crucial to be able to
provide them support during the course of the disease, and to assist them in developing
strategies to deal with the changes that occur during cancer treatment.
Key words: Cancer. Female. Hair loss.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22042014-085739/pt-br.php

Nº de Classificação: 18855
SILVA, Greyce Pollyne Santos. Experiência de mulheres primíparas com a
cesariana: estudo fundamentado na fenomenologia social de Alfred Schütz. 2013.
p. 81. Dissertação de mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Jesus, Maria Cristina Pinto de
Resumo: Considerando as altas taxas de cesariana e de morbidades
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relacionadas a

este procedimento cirúrgico, especialmente no Brasil, considera-se relevante elucidar
para além da perspectiva numérica como a cesariana acontece a partir do ponto
de vista de mulheres que foram a ela submetidas. Objetivo: compreender a
experiência da mulher primípara com a cesariana. Método: pesquisa qualitativa
fundamentada na fenomenologia social de Alfred Schütz. Foram entrevistadas, em
2012, oito puérperas que tiveram seus partos em maternidades que atendem a
convênios de saúde em Minas Gerais, Brasil. Os depoimentos foram obtidos a
partir das seguintes questões norteadoras:como foi sua experiência com a cesariana?
Considerando esta experiência, o que você espera para o próximo parto? Resultados:
a mulher decide pela cesariana, por medo do parto vaginal visto como causador de dor
e sofrimento. Sofre influências de pessoas próximas para optar pela cesariana. Mesmo
decidida, refere medo em relação à cirurgia e à anestesia. Revela satisfação com a
cesariana, embora aponte as limitações vivenciadas no pós-operatório, ressaltando a
necessidade do suporte profissional para o cuidado do recém-nascido, especialmente
quanto ao contato precoce mãe-filho e ao apoio para a amamentação. Caso engravide
novamente, espera experienciar outra cesariana por medo do parto vaginal.
Considerações Finais: os resultados apontam para a necessidade de atitudes
profissionais que respondam à experiência e às expectativas da mulher submetida à
cesariana.
Palavras-chave: Cesárea. Enfermagem. Saúde da mulher. Pesquisa qualitativa.

Abstract: Considering the high rates of caesarean and morbidities related to this
surgical procedure, especially in Brazil, it is relevant to elucidate beyond the numeral
perspective how the caesarian sections occur from the women's point of view who
have been put through them. Objectives: to understand the primiparous women's
experience of the caesarian. Method: a qualitative research based on the social
phenomenology of Alfred Schütz. In 2012, eight puerperal women were interviewed. All
of them have given birth in maternities which have health insurance in Minas Gerais,
Brazil. The testimonies were obtained by asking the following questions: how was
your experience of the caesarian? Considering this experience, what do you wish for the
next childbirth? Results: most women prefer the caesarean section because they are
afraid of the pain and sufferance from the vaginal parturition. They are influenced by
close people to choose the caesarean. Even after the decision, they declare fear of
the surgery as well as the anaesthesia. Satisfaction of the caesarean is revealed
although the postoperative limitations are mentioned. Professional support is needed to
care of the newborn, especially to promote the early mother-child contact and support
the breast-feed. If there is a new pregnancy, women prefer to experience another
caesarean since the fear of vaginal parturition. Final Considerations: the results point
out that professional attitudes are necessary to respond to women's experience and
expectations of the caesarean.
Key words: Caesarean. Woman's health. Nursery. Qualitative research.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-16092013-092934/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18905
PAZ, Cassia Regina de Paula. Cuidados paliativos na atenção primária à saúde:
novos desafios. 2013. p.103 Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Zoboli, Elma Lourdes Campos Pavone
Resumo: Introdução: A transformação dos perfis demográficos, epidemiológicos e as
possibilidades da assistência têm feito dos cuidados paliativos um eixo importante para
a reorganização dos serviços e sistemas de saúde, a fim de promover tanto quanto
possível e até o fim da vida o bem estar e a qualidade de vida das pessoas. Os
cuidados paliativos são ações ativas e integrais a pacientes com doença progressiva e
irreversível. Esta pauta ainda é negligenciada na agenda de saúde em boa parte dos
países, sendo preciso pesquisas que contribuam para a melhor gestão da clínica e
serviços frente a estas novas demandas. Considerando tal cenário e a capilaridade da
atenção domiciliária na atenção básica, com a estratégia saúde da família, pergunta-se:
haveria entre os pacientes acamados, atendidos pela saúde da família, usuários que
requerem cuidados paliativos? Com o propósito de iniciar a resposta para esta questão,
apontando as dimensões da demanda por cuidados paliativos e sua relação com a
atenção primária à saúde no sistema único de saúde, desenvolveu-se a presente
pesquisa que identificou pacientes elegíveis para cuidados paliativos entre os atendidos
pelo programa de dispensação de insumos para incontinência urinária/fecal da
Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo. Objetivos: Identificar e
caracterizar os usuários elegíveis para cuidados paliativos, dentre os atendidos pelo
programa de dispensação de insumos para incontinência urinária/fecal em uma
supervisão técnica de saúde de São Paulo e discutir a incorporação dos cuidados
paliativos na atenção primária à saúde. Método: Pesquisa exploratória, descritiva,
documental. Realizada nas unidades de saúde com estratégia saúde da família, na
região de Parelheiros do município de São Paulo, SP, Brasil. Com base na relação dos
usuários cadastrados no Programa Dispensação de Insumos para Incontinência, mês
base abril de 2012, selecionaram-se os registros que foram revisados para a coleta de
dados clínicos, sociais e demográficos. Destes registros, foram selecionados os
prontuários nas unidades e a escala de performance de Karnofsky foi aplicada,
identificando a indicação para cuidados paliativos destes pacientes. Resultados: Dentre
os 180 registros cadastrados no Programa de Dispensação, concentrados nas
Unidades localizadas nas áreas de maior urbanização, foi possível acesso a 160
registros. Predominaram os quadros crônico-degenerativos (46,26%), incluindo: AVC;
doença de Alzheimer; doença de Parkinson; e Demências. A idade dos pacientes variou
de 4 a 98 anos, com predomínio dos homens entre os jovens e das mulheres depois
dos 60 anos. Aplicou-se a Escala de Performance de Karnofsky em 141 prontuários. A
maioria dos casos (98,28%) alcançou pontuação abaixo de 70%, sendo elegíveis para
cuidados paliativos, com incapacidade ou pelo menos necessidade frequente de ajuda,
assistência médica e cuidados especiais. Conclusões: A estratégia saúde da família
confronta-se com as demandas de usuários que necessitam de cuidados paliativos. A
inclusão dos cuidados paliativos na atenção primária à saúde implica a organização de
redes de cuidados continuados em que as equipes de saúde da família executariam
ações segundo a resolubilidade prevista, nas políticas de saúde, para a atenção básica.
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Abstract: Introduction: The transformation of demographic, epidemiological profiles and
possibilities of assistance have transformed palliative care as an important axis for the
(re) organization of health systems and services in order to promote as much as
possible welfare and quality until the end of life. Palliative care is active integral actions
to patients with progressive and irreversible disease. This subject is still neglected in
health agendas in most countries, requiring research that may contribute to better
management of clinical services and confront these new demands. Given this scenario
and the capillarity of homecare in primary health care with family health strategy, the
question arises: is there between 'bedridden' patients, attended by family health
strategy, those who require palliative care? In order to start up the answer to this
question, indicating the dimensions of the demand for palliative care and its relationship
with the primary health care, this research was developed in order to identify patients
eligible for palliative care among those attended by the dispensing supplies program for
urinary/fecal incontinence of the municipal health secretary of São Paulo. Objectives: To
identify and characterize eligible users for palliative care, among those attended by
dispensing supplies program for urinary/fecal incontinence in technical health
supervision in the city of São Paulo, and discuss the incorporation of palliative care in
primary health care. method: exploratory, descriptive and documental research,
developed in health units with family health strategy in parelheiros region of the city of
são paulo, sp, brazil. From the list of users registered in the program dispensing
supplies for incontinence, month base April 2012, we selected the records and collected
clinical, social and demographic data. Karnofsky performance status was applied,
identifying the indication for palliative care of these patients. Results: Among the 180
records registered in the dispensation program, the majority from units located in areas
of greater urbanization, we could access 160 records. in these cases prevailed chronic
degenerative diseases (46.26%) including: stroke, alzheimer's disease, parkinson's
disease and dementia. The patients' ages ranged from 4 to 98 years, with a
predominance of men among youth and women after the age of 60. We applied the
Karnofsky performance status was applied in 141 records. most cases (98.28%) had
performance below 70%, being eligible for palliative care, implying disabled or at least
frequent help needing, medical assistance and care. Conclusions: The family health
strategy is faced with the demands of users who require palliative care. the inclusion of
palliative care in primary care involves the organization of continuous care networks
where teams of family health strategy would perform actions according to the solvability
provided in health policy for primary health care.
Key words: Palliative care. Primary heath care. Karnofsky performance status.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-05062013-111809/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18906
YAMASHITA, Cintia Hitomi. Avaliação da rede e do apoio social de cuidadores
familiares de pacientes dependentes. 2013. p.117. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Oliveira, Maria Amélia de Campos
Resumo: Introdução: define-se rede social como o grupo com quem a pessoa mantém
algum vínculo social; já o apoio social refere-se ao grau de satisfação do indivíduo com
suas relações, podendo ser agrupado em cinco dimensões: material, afetiva, emocional,
de informação e interação positiva. Cuidar de um familiar dependente pode ocasionar
várias mudanças na vida do cuidador, o que o leva a depender ainda mais do apoio de
sua rede social. Objetivo: avaliar a rede e o apoio social de cuidadores familiares de
pacientes dependentes atendidos por um serviço de assistência domiciliária. Método:
estudo descritivo, transversal, realizado em um serviço de assistência domiciliária
localizado na zona sul do município de São Paulo. A amostra foi constituída por 110
cuidadores familiares que realizavam a atividade há mais de três meses e que não
recebiam remuneração pelo cuidado prestado. As entrevistas foram realizadas no
período de março a novembro de 2011 e foram utilizados os seguintes instrumentos:
formulário de caracterização sociodemográfica, Social Network Index, Medical
Outcomes Study, Índice de Barthel e Genograma. A análise descritiva foi realizada
através de cálculo de medida de tendência central e de dispersão e cálculo de
frequências. Foi realizado teste U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e correlação de
Spearman. Foi adotado nível de significância de 5%. Todos os procedimentos éticos
foram seguidos. Resultados: a maior parte dos pacientes era do sexo feminino, com
idade média de 67 anos e totalmente dependente para atividades da vida diária. Os
cuidadores eram, em sua maioria, do sexo feminino, com idade média de 52 anos,
casadas e eram filhas do paciente. A rede social era composta principalmente pelos
familiares, com média de quatro pessoas. O escore médio de apoio social total foi de
77,5. Cuidadores que não sabiam ler e que nunca haviam estudado apresentaram
diferença estatisticamente significativa entre as médias na dimensão material,
emocional, de interação positiva e de informação. Verificou-se diferença entre as
médias na dimensão afetiva para a variável presença de dor; na dimensão interação
positiva também se observou diferença entre o escore médio na variável presença de
companheiro e a presença de sobrecarga. A dimensão material apresentou correlação
estatisticamente significativa com a variável idade e o número de familiares e amigos
apresentou correlação com todas as dimensões de apoio social. Conclusão: a avaliação
da rede e do apoio social de cuidadores familiares pode auxiliar os profissionais de
saúde no planejamento da assistência e contribuir para amenizar o impacto do cuidado
ao familiar que exerce essa função.
Palavras-chave: Apoio social. Condições de saúde. Cuidados domiciliares de saúde.

Abstract: Introduction: social network is defined as the group with whom the person has
a social bond, whilst social support refers to the level of satisfaction of the individuals
with their relationships and can be grouped into five dimensions: material, affective,
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emotional, informational and positive interaction. Caring for a dependent relative can
cause several changes in the caregivers life, which make them to depend even more on
the support of their social network. Objective: to evaluate the social network and the
support of family caregivers of dependent patients attended by a home care service.
Method: descriptive, cross-sectional study, conducted in a Home Care Service located in
the south of Sao Paulo city. The sample consisted of 110 family caregivers, who
performed the activity for more than three months and did not receive payment for the
care provided. The interviews were conducted from March to November 2011 and the
following instruments were used: questionnaire of socio-demographic characteristics,
Social Network Index, Medical Outcomes Study, Barthel Index and Genogram. A
descriptive analysis was realized by calculating a measure of central tendency and
dispersion and frequency calculation. The Mann-Whitney test U, Kruskal-Wallis and
Spearman correlation were used. The significance level adopted was 5%. All ethical
procedures were followed. Results: Most patients were female, with mean age of 67
years and totally dependent for activities of daily living. Caregivers were mostly female,
with an average age of 52 years, married and daughters of the patient. The social
network was composed mostly by family members, with an average of four persons. The
average of the total social support was 77, 5. Caregivers who could not read and who
had no formal schooling showed statistically significant differences between the means
presented in the material, emotional, positive interaction and information dimensions.
There was a difference between the means in the affective dimension and the variable
presence of pain; there was a difference in the dimension positive interaction between
the mean score in the variable presence of companion and overload. The material
dimension showed significant correlation with the variable age, and number of family
and friends correlated with all dimensions of social support. Conclusion: The evaluation
of social network and support of family caregivers can help health professionals in care
planning and to mitigate the impact on the caregiver.
Key words: Social support. Health conditions. Home health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-05062013-134232/pt-br.php

Nº de Classificação: 18907
OLIVA, Cintia Luiza. O agrupamento de cuidados no manejo do recém-nascido prétermo: uma revisão sistemática. 2013. p.90. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Kimura, Amélia Fumiko
Resumo: Introdução: O agrupamento de cuidados é uma estratégia que visa evitar a
manipulação intermitente dos neonatos pré-termos, proporcionando um período maior
de repouso, fundamental para seu adequado crescimento e desenvolvimento. Esta
prática é amplamente utilizada nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).
Objetivo: Estabelecer evidências acerca da efetividade do agrupamento de cuidados na
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organização do ciclo sono-vigília, na estabilidade das respostas fisiológicas e mímica
facial em pré-termos com idade gestacional até 32 semanas. Método: Revisão
sistemática que identificou estudos publicados e indexados nas bases eletrônicas
Cochrane, LILACS, EMBASE, CINAHL, PubMed, Web of Science. Foram utilizados os
descritores/termos livres clustered care, neonatal individualized developmental care
program OR NIDCAP, kangaroo mother care OR KMC e skin to skin para identificação
dos estudos. Além destas bases, foram realizadas buscas por estudos não publicados
em revistas indexadas como anais de eventos científicos, teses e dissertações
indexadas nas bases eletrônicas de bancos de teses disponibilizados em páginas
eletrônicas de universidades e pela ferramenta Google scholar. A análise e seleção das
publicações foram realizadas por dois revisores independentes, as publicações com
análises discrepantes para inclusão ou não na revisão foram submetidas à avaliação de
um terceiro revisor. As publicações que atenderam os critérios de inclusão foram
selecionadas para a leitura e análise na íntegra. Após esta avaliação, as que
preencheram os critérios de inclusão, foram incluídas na revisão sistemática.
Resultados: Foram identificadas 1255 publicações nas bases de dados, das quais 18
foram selecionadas como prováveis inclusão e analisadas na íntegra. Destas, cinco
ensaios clínicos randomizados do tipo cross-over foram incluídos na presente revisão.
Os sujeitos que compuseram a amostra dos ensaios clínicos analisados foram os
neonatos pré-termos com idade gestacional igual ou inferior a 32 semanas. O
agrupamento de cuidados foi comparado com um procedimento doloroso. Os resultados
mostraram que os RNs apresentam alterações na mímica facial (olhos espremidos),
alterações comporamentais (extenção de braços, língua protusa, mãos abertas com
adução dos dedos, bocejo) e diminuição na saturação de oxigênio mais
significativamente no grupo submetido ao procedimento doloroso comparado ao grupo
de cuidados agrupados (p<0,004). No entanto, valores semelhantes nas alterações
faciais e fisiológicas ocorreram no grupo submetido ao agrupamento de cuidados e os
sinais de estresse avaliados após o agrupamento de cuidados, persisitiu por maior
tempo, comparado com a fase de recuperação do neonato no grupo do procedimento
doloroso. Quanto à frequência cardíaca, os neonatos com idade gestacional inferior a
30 semanas apresentaram elevados índices quando o procedimento doloroso foi
precedido pelo agrupamento de cuidados (p<0,0001). Conclusões: As evidências
encontradas sugerem que o agrupamento de cuidados causa alterações na resposta
comportamental (ciclos sono-vigília), instabilidade nos parâmetros fisiológicos
(frequência cardíaca e saturação de oxigênio) e sinais de estresse demonstrado através
da mímica facial (sobrancelhas salientes e sulco nasolabial) em recém-nascidos com
idade gestacional menor ou igual a 32 semanas. A adoção da prática de agrupamento
de cuidados não garante que os neonatos pré-termos submetidos a este tipo de
cuidado apresentem respostas fisiológicas e comportamentais mais estáveis.
Palavras-chave: Agrupamento de cuidados. Enfermagem neonatal. Recém-nascido
pré-termo.

Abstract: Introduction: The clustered care is a strategy to avoid the intermittent preterm
infants handling, providing them a longer rest period, essential to their health growth and
development. This procedure is widely used in the context of Neonatal Intensive Care
Units (NICU). Objective: To establish evidence concerning the effectiveness of the
clustered care in organizing the sleep-wake cycle in the physiological responses and
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facial expressions in gestational age up to 32 weeks preterm infants. Methods: A
systematic review that identified the studies published in the Cochrane, LILACS,
EMBASE, CINAHL, PubMed and Web of Science electronic databases. The descriptors
used to identify the studies were: "clustered care, neonatal individualized developmental
care program OR NIDCAP, kangaroo mother care OR KMC e skin to skin. Also these
database, it was identified the studies not published in indexed journals including studies
presented in scientific events and thesis and dissertations available in the electronic
databases hosted in the universities homepages and publications identified by the
Google scholar gate. The selection of publications and analysis of them were performed
by two independent reviewers. The publications with conflicting evaluation between the
two reviewers were submitted to evaluation by a third reviewer. The publications that
met the inclusion criteria were selected for analysis of the full text. After this analysis,
those studies that met the inclusion criteria were included in the systematic review.
Results: We identified 1255 publications in databases, 18 of them were selected as
probable inclusion and were analyzed in its entirety. From these 18 studies, five crossover randomized CLINICAL TRIALS were included in this systematic review. The
subjects who comprised the samples of analyzed trials were premature infants up to 32
week gestational age. The clustered care group was compared with a painful procedure.
The results showed that newborns exhibited alterations in the facial expressions (eyes
squeezed), behavior changes (arms extension, protruding tongue, open hands with
fingers adduction, yawn) and oxygen saturation decreasing more significant in the group
undergoing painful procedure compared with the clustered care group (p <0.004).
However, similar values in facial and physiological changes occurred in the clustered
care group and stress signals evaluated after grouping care, persisted for a longer time
compared to the recovery phase in the newborn of painful procedure group. As for heart
rate, neonates with gestational age below 30 weeks showed high levels when the painful
procedure was preceded by clustered care (p <0.0001). Conclusions: The evidence
suggests that the clustered care causes changes in the behavioral responses (sleepwake cycles), instability in physiological parameters (heart rate and oxygen saturation)
and stress signals demonstrated through facial expressions (protruding eyebrows and
nasolabial folds) in the premature infants up to 32 weeks gestational age. he grouping of
care does not guarantee that the preterm group undergoing care exhibit more stability in
physiological and behavioral responses. The adoption of the clustered care practice
does not guarantee that the preterm infant underwent to it exhibit more stability in the
physiological and behavioral responses.
Key words: Clustered care. Neonatal nursing. Preterm infant.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-05062013-152520/pt-br.php
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PELAES, Christian Emmanuel da Silva. Métodos de ensino na prevenção de
infecção da corrente sanguínea associada ao catéter: uma revisão integrativa da
literatura.
2013.
p.133. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
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Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Padoveze, Maria Clara
Resumo: Introdução: Educação é precisamente a atividade que pode expandir as
estratégias de prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS). As
infecções da corrente sanguínea associada a catéter (ICSC) são consideradas as mais
importantes IRAS no cenário da assistência crítica por estarem associadas com altas
taxas de mortalidade de pacientes sob cuidados intensivos. A interação existente entre
entender como o conhecimento é adquirido e qual a melhor maneira de se ensinar,
sugere uma mudança na prática tradicional do ensino. Partindo do pressuposto de que
toda mudança provém de planejamento, execução, avaliação e implementações de
melhoria, este estudo surge com a intenção de responder a seguinte questão de
pesquisa: Quais métodos e técnicas de ensino se mostraram eficazes na redução das
taxas de ICSC?. Objetivo: Identificar e caracterizar os métodos e técnicas de ensino
utilizados em treinamentos para equipes de saúde envolvidas diretamente com a
prevenção de ICSC. Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL)
com a estruturação de uma questão de pesquisa conforme a estratégia PICO, sendo
utilizados descritores controlados padronizados. As seguintes bases foram
pesquisadas: PubMed/MEDLINE, CINAHL, LILACS, Embase, ERIC e Web of Science.
Os artigos incluídos atenderam à critérios pré definidos, incluindo avaliação de
qualidade metodológica. Resultados: O número total de referências encontradas foi de
300 e, 10 artigos (3,3%) foram incluídos como amostra final a ser analisada. O método
expositivo foi utilizado por 100% da amostra. Observou-se que 80% optaram pela
técnica de ensino verbal, ilustração (60%), simulação (30%) e exemplificação (20%). o
método de elaboração em conjunto configurou o segundo método mais utilizado pelos
autores (80%). As técnicas de ensino mais exploradas nessa categoria foram a
conversa dialogada (80%), lista de discussões via internet (30%) e aula expositiva
dialogada (20%). Simpósio e painel não foram testados. O método de ensino para
trabalho individual foi o terceiro método mais explorado pelos autores (60%), sendo que
a técnica de ensino mais utilizada foi a revisão (50%), seguidos pelo estudo dirigido e
ficha didática (10%). Portfólios, mapa conceitual, solução de problemas, estudos de
caso e pesquisas não foram exploradas como objetos de intervenção. Os métodos de
ensino para trabalho em grupo e atividades especiais, com suas respectivas técnicas de
ensino, não foram considerados em nenhum dos estudos analisados. Quanto aos
recursos utilizados nas intervenções, o feedback foi contemplado em 60%, seguidos
pelo uso de cartazes, checklist a beira-leito, módulos de auto estudo (30%) e
informativos, pôsteres, adesivos coloridos, carros e kits de inserção de cvc e internet
(20%). Para os métodos de análise das intervenções realizadas, todos os estudos
incluídos apresentaram as taxas de icsc, seguidos pela avaliação de desempenho pré e
pós-intervenção (60%), auditorias e testes pré e pós (50%), checklist (40%), indicadores
gerais de iras, avaliação diagnóstica prévia (20%) e inspeção (10%). Conclusão: os
métodos e técnicas de ensino utilizados nos estudos incluídos na presente pesquisa
favoreceram a redução de ICSC. Entretanto, devido a uso combinado de diferentes
métodos não foi possível identificar um método que isoladamente tenha sido mais
eficaz.
Palavras-chave: Educação. Infecção hospitalar. Infecções relacionadas ao catéter Prevenção e Controle.
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Abstract: Introduction: Education is precisely the activity that can expand the strategies
Healthcare Associated Infections (HAI). Catheter-related bloodstream infections
(CRBSI) are considered to be the most important HAI in the critical care setting being
associated with the high mortality rates of patients under intensive care. The interaction
between the understanding of how knowledge is acquired and what would be the better
way to teach, suggests a need for change in the traditional practices in teaching.
Assuming that all changes should come from planning, implementation, evaluation and
improving implementations, this study seeks to answer the following research question:
"What are the methods and teaching techniques that have proved to be effective in
reducing CRBSI rates?". Objective: Identify and describe the methods and teaching
techniques used in training healthcare workers directly involved in the prevention of
CRBSI. Method: This is an Integrative Review of Literature (IRL) with the structuring of a
research question according to the PICO strategy which used standardized controlled
descriptors. The following databases were searched: PubMed/MEDLINE, CINAHL,
LILACS, EMBASE, ERIC and web of science. The articles that are included met the predefined criteria, including a methodological quality assessment. Results: Three hundred
references were found and 10 articles (3.3%) were included as the final sample to be
analyzed. the expository method was used by 100% of the sample. It was observed that
80% opted to the verbal teaching technique, illustration (60%), simulation (30%) and
exemplification (20%). The preparation group method configured the second method
used the most by the authors (80%). The most explored teaching techniques in this
category were the dialogued conversation (80%), list of discussions by internet (30%)
and dialogued exposition class (20%). Symposium and panel were not tested. The
teaching method for individual work was the third method further explored by the authors
(60%), and the review was the most used teaching technique on this category (50%),
followed by the directed study and teaching sheet (10%). Portfolios, concept map,
problem solving, case studies and research where not explored as objects of
intervention. The teaching methods for group work and special activities, with their
respective teaching techniques were not considered in any of the studies analyzed. As
for the resources used in the interventions studies, the feedback was contemplated in
60%, followed by the use of banners, a bedside checklist, self study modules (30%) and
newsletters, posters, colored stickers, car with the insertion kits of central lines and the
internet (20%). According to the analysis methods for the implemented interventions, all
included studies showing their crbsi rates, followed by the performance assessment pre and post intervention (60%), audits and testing before and after (50%), checklist
(40%), general hai indicators, prior diagnostic evaluation (20%) and inspection (10%).
Conclusion: the methods and teaching techniques used in the included studies from this
research favored the reduction of crbsi. However, due to the combined use of different
methods, it was not possible to identify a method that alone was more effective
Key words: Catheter-related infections - prevention and control. Education. Nosocomial
infections.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-18072014-161847/en.php
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COSTA, Eliane Aparecida de Oliveira. Família e asma da criança: a percepção do
conviver bem. 2013. p.98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Angelo, Margareth
Resumo: Introdução: A experiência da doença refere-se à maneira como as pessoas
atingidas e os membros de sua família percebem, convivem e superam os desafios
físicos e psicossociais dos sintomas dolorosos, da incapacidade e dos tratamentos, o
que implica na experiência de conduzir a vida com e a partir da doença. A biografia das
famílias experienciando a doença crônica da criança é capaz de revelar a complexidade
das histórias de vida e a capacidade genuinamente humana de criar e recriar-se na
adversidade, compondo um processo propulsor de respostas positivas. A asma é uma
doença crônica que geralmente se inicia na infância e traz grande impacto para a vida
da criança e de sua família. Objetivo: Esta pesquisa objetivou compreender a
perspectiva da família sobre o que é conviver bem com a asma da criança. Método: O
Interacionismo simbólico foi o referencial teórico e o interacionismo interpretativo o
metodológico. Os dados foram coletados através de entrevistas com nove famílias, que
convivem com a asma da criança, captadas por meio do Ambulatório de Pediatria de
um hospital universitário. Resultados: O processo de análise evidenciou três momentos
vividos pela família em sua trajetória com a asma da criança: O começo do caminho, o
que leva a conviver bem, e conviver bem: tornar-se maior que a doença. Como
experiências biográficas que afetaram profundamente a família e geraram modificações
na significação, as epifanias, identificaram-se os ganhos percebidos em decorrência do
caminho percorrido pela família. A partir das revelações de ganhos, a família pode
caminhar de maneira intencional, buscando em cada ação um resultado específico que
ela julga ser importante para sua convivência com a asma da criança. Conclusões:
Compreender as definições simbólicas e interações familiares para resolver problemas
e desenvolver uma nova percepção da realidade pode fornecer elementos conceituais
relevantes para a intervenção de enfermagem no sentido de promover o bem-estar das
famílias, vivendo a asma da criança.
Palavras-chave: Asma. Criança. Doença crônica.

Abstract: Introduction: The experience of illness refers to the way people and affected
family members perceive, live and overcome the challenges of physical and
psychosocial painful symptoms, disability, and treatment, which entail the experience to
lead the life to and from the disease. The biography of families experiencing chronic
illness the child is able to reveal the complexity of life histories and genuinely human
ability to create and recreate themselves in adversity, composing a process thruster
positive responses. Asthma is a chronic disease that usually begins in childhood and
brings great impact to the life of the child and his family. Objective: This study aimed to
understand the family perspective on what coping well with childhood asthma. Method:
Symbolic Interactionism was the theoretical framework and the methodological
Interpretive Interactionism. Data were collected through interviews with nine families
living with childhood asthma, captured by the Ambulatory Pediatric Care of a university
hospital. Results: The review process revealed three moments experienced by the
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family at their trajectory with childhood asthma: The Beginning of the Way, What Leads
to Living Well, Living Well: Become Greater than the disease. How biographical
experiences that profoundly affected the family and led to changes in meaning, the
epiphanies, identified the perceived gains due to the path taken by the family. From the
revelations of earnings, the family can walk intentionally, in every action seeking a
specific result that it judges to be important to their coexistence with childhood
asthma.Conclusions: Understanding the definitions symbolic and family interactions to
solve problems and develop a new perception of reality can provide conceptual
elements relevant to nursing intervention to promote the well-being of families, living the
childhood asthma.
Key words: Asthma. Child. Chronic disease.
Acesso remoto ao texto integral:
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BERTI, Rosalinda Asenjo Lopez. Percepção da gestante sobre sua qualidade de
vida. 2013. p.168. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de
São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fracolli, Lislaine Aparecida
Resumo: Introdução: A avaliação da qualidade de vida durante a gravidez vem
assumindo importância nos últimos anos, como estratégia de mudanças no atendimento
à gestante, buscando conhecer os fatores que implicam nessa qualidade. Fatores como
história de vida pregressa, o contexto socioeconômico e emocional, as características
próprias da evolução da gravidez, bem como a assistência à saúde recebida pela
gestante influenciam em sua qualidade de vida. Objetivo: Esta pesquisa teve como
objetivo avaliar a qualidade de vida em gestantes de baixo risco. Método: Trata-se de
um estudo descritivo com uma abordagem quantitativa do tipo exploratório. A amostra
constou de 73 gestantes matriculadas em duas UBS do município de SP. A coleta de
dados foi realizada por meio do instrumento WHOQOL-100 e um formulário sócio
demográfico. As gestantes desta pesquisa possuem as seguintes características sóciodemográficas: idade média de 27,5 anos; 49(67%) das gestantes possuem parceiro
fixo, renda familiar média de dois a quatro salários mínimos, uma média de 10,2 anos
de estudo. As características obstétricas foram: média gestacional 23,4 semanas,
45,2% apresentaram náuseas e vômitos, 45,1% dor lombar, a gravidez não foi
planejada por 64,4% das gestantes. A avaliação da qualidade de vida por Domínios em
ordem crescente foi: Aspectos Espirituais (21,9), Físico (49,8), Meio ambiente (58,1),
Psicológico (68,1), Nível de Independência (68,4) e Relações sociais (70,5). As facetas
que mais impactaram na avaliação da QV por Domínios foram. Domínio Físico: faceta
dor e desconforto (43,1), faceta energia e fadiga (50,0), faceta sono e repouso ( 56,3).
Domínio psicológico: faceta imagem corporal (62,8), faceta sentimentos negativos
(63,0),faceta pensar aprender, memória e concentração (68,5),faceta sentimentos
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positivos (71,4), faceta autoestima (74,7). Domínio Nível de Independência: faceta
atividades cotidianas (60,7), faceta mobilidade (63,4),faceta capacidade de
trabalho(68,8), faceta dependência de medicação ou tratamentos(81,0). Domínio
Relações sociais: faceta suporte social (67,8), faceta atividade sexual (69,4),faceta
relações pessoais(74,3). Domínio meio ambiente: faceta recursos financeiros(47,6),
faceta segurança física e proteção(50,7), faceta ambiente físico(56), faceta recreação e
lazer(57,2), faceta transporte(59,4),faceta cuidados de saúde(63,5), faceta ambiente do
lar(64,1),faceta novas informações e habilidades (66,1). Domínio aspectos
espirituais:faceta espiritualidade/religião/crenças pessoais(21,9). Foram encontradas
correlações estatisticamente significantes entre o domínio psicológico e a qualidade de
vida geral 0,70. As facetas que influenciaram de forma negativa na qualidade de vida
das gestantes foram as facetas recursos financeiros, segurança física, dor e
desconforto, energia e fadiga. Conclusão: Concluímos que, conhecer a percepção de
qualidade de vida das gestantes pode contribuir para a implantação de programas e
planejamento de estratégias de atendimento à gestante.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Enfermagem. Gravidez.

Abstract: Introduction: The assessment of quality of life during pregnancy has been
assuming great importance in recent years for shifting the strategy on pregnant women
care and helping to understand the influence certain factors exert over the quality of life
during this period. Factors such as previous life history, the desire or not for pregnancy,
the emotional and socioeconomic context, the characteristics of the evolution of
pregnancy, and the health care received by pregnant women influence their quality of
life. Objective: This study aimed to evaluate the quality of life in low-risk women. Method:
This is a descriptive study with a quantitative approach exploratory. The sample
consisted of 73 pregnant women enrolled in two UBS in the municipality of São Paulo.
Data collection was performed using the WHOQOL-100, and a socio-demographic form.
The women in this study have the following socio-demographic characteristics: mean
age 27.5 years, 49 (67%) of the women have a steady partner, average household
income of two to four minimum wages, an average of 10.2 years of education . The
obstetric characteristics were: mean 23.4 weeks gestation, 45.2% had nausea and
vomiting, 45.1% back pain and pregnancy was not planned by 64.4% of pregnant
women. The evaluation of quality of life domains in increasing order was: "Spiritual
Aspects" (21.9), "Physical" (49.8), "Environment" (58.1), "Psychological" (68.1), "Level of
Independence" (68.4) and "social relations" (70.5). Facets largest impacts on QoL
assessment by domains were. Physical Domain: facet "pain and discomfort" (43.1), facet
"energy and fatigue" (50.0), facet "sleep and rest" (56.3). Psychological domain: facet
"body image" (62.8), facet "negative feelings" (63.0), facet "thinking learning, memory
and concentration" (68.5), facet "positive feelings" (71.4), facet "self-esteem" (74.7).
Level of Independence Domain: facet "everyday activities" (60.7), facet "mobility" (63.4),
facet "ability to work" (68.8), Facet dependence on medication or treatments "(81.0).
Domain Social relations: facet "social support" (67.8), facet sexual activity "(69.4), facet
personal relationships "(74.3). Environment domain: facet "funding" (47.6), Facet
'physical safety and security "(50.7), facet" physical environment "(56), facet recreation
and leisure "(57.2), facet "transport" (59.4), facet "health care" (63.5), facet home
environment" (64.1), facet "new information and skills" (66.1). Domain spiritual aspects:
Facet spirituality / religion / personal beliefs "(21.9). Statistically significant correlations
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were found between the psychological domain and overall quality of life 0.70. Facets
that influence negatively the quality of life of the pregnant women were facets "financial",
"physical security", "pain and discomfort", "energy and fatigue." Conclusion: We
conclude that, of the perception of quality of life of pregnant women can contribute to the
implementation of programs and planning strategies for care of pregnant women.
Key words: Nursing. Pregnancy. Prenatal care.
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-23072014-161543/pt-br.php
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SOUSA, Etelvaldo Francisco Rego. Convivência com a asma da criança: a interface
entre a família e o apoio profissional. 2013. p.96. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Angelo, Margareth
Resumo: Introdução: A convivência com a doença crônica da criança torna a presença
dos profissionais de saúde uma constante na vida das famílias, havendo na literatura
lacunas no que diz respeito à perspectiva da unidade familiar quanto ao apoio
profissional recebido. A asma é uma doença que geralmente inicia-se na infância, e tem
ganhado destaque nas políticas de saúde brasileiras, em virtude da transição
epidemiológica vivida pelo país. A família da criança com asma passa a necessitar do
apoio profissional para lidar com este novo evento. Objetivo: Esta pesquisa objetivou
compreender a experiência da família acerca do apoio dos profissionais de saúde no
convívio com a doença crônica da criança. Método: Teve como referencial teórico o
interacionismo simbólico e a pesquisa de narrativa como referencial metodológico. Os
dados foram coletados através de entrevistas com nove famílias, totalizando 30
sujeitos, que convivem com a asma da criança, selecionadas por meio do ambulatório
de cuidados pediátricos de um hospital universitário. Resultados: Da análise dos dados
emergiram três temas que descrevem a experiência da família em relação ao apoio
recebido dos profissionais da saúde na sua convivência com a asma da criança: O que
é preciso para começar; com quem contar: profissionais de referência; a força que vem
da ajuda: redefinição de caminhos. Conclusões: Este estudo propiciou um maior
entendimento das potencialidades da atuação profissional no cuidado à família que
experiência a asma da criança. Os resultados evidenciam a necessidade de novas
abordagens que considerem o caminho que a família percorre na convivência com a
doença da criança. Os profissionais devem conscientizar-se de que sua atuação é
importante elemento na construção dos significados que a família atribui à convivência
com a asma da criança. É necessário pensar em novas praticas para a relação
profissional com a família, pois esta relação é capaz de suscitar e/ou fortalecer na
família habilidades amenizadoras de sofrimento.
Palavras-chave: Asma. Criança. Doença crônica.
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Abstract: Introduction: Living with a chronic illness of the child makes the presence of
health professionals is a constant in the lives of families, with gaps in the literature with
regard to the perspective of the family unit as the professional support received. Asthma
is a disease that usually begins in childhood, and has gained prominence in health
policies in Brazil, due to the epidemiological transition experienced by the country. The
family of the child with asthma starts to require professional support to deal with this new
event. Objective: This study aimed to understand the experience of the family about the
support of health professionals to living with the chronic illness of the child. Method: Had
the theoretical Symbolic Interaction and Narrative Research as a methodological
reference. Data were collected through interviews with nine families, totaling 30 people,
who live with childhood asthma, were selected by the ambulatory pediatric care of a
university hospital. Results: Data analysis revealed three themes that describe the
experience of the family in relation to the support received from health professionals in
their coexistence with childhood asthma: What you need to start, with who count:
professional reference; strength coming of help: ways reset. Conclusions: This study
provided a better understanding of the potential of professional practice in the care of
family experience childhood asthma. The results highlight the need for new approaches
that consider the road that runs in the family living with the child's illness. Practitioners
should be aware that their performance is an important element in the construction of
meanings that the family attaches to living with childhood asthma. It is necessary to think
of new practices to the professional relationship with the family, because this
relationship is able to raise and / or strengthen family skills decrease suffering.
Key words: Asthma. Children. Chronic disease.
Acesso remoto ao texto integral:
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MAGALHÃES, Talita Elci de Castro. Incidência e fatores de risco de remoção por
suspeita de infecção de corrente sanguínea associada ao cateter central de
inserção periférica em uma coorte de neonatos. 2013. p.79. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Kimura, Amélia Fumiko
Resumo: Introdução: o cateter central de inserção periférica (CCIP) tornou-se
amplamente utilizado nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) na última
década em razão da facilidade de sua instalação, permitindo a infusão de soluções
endovenosas vesicantes, irritantes, hiperosmolares e de longa duração em veias
centrais. Uma das complicações mais temidas relacionadas ao uso do CCIP é infecção
de corrente sanguínea associada ao cateter cujo diagnóstico se confirma somente após
a sua remoção, com o resultado de cultura da ponta do dispositivo e o resultado de
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hemocultura periférica do neonato. Objetivo: determinar a incidência de remoção por
suspeita de infecção de corrente sanguínea relacionada ao CCIP e identificar os seus
fatores de risco. Metodologia: coorte prospectiva composta por neonatos com CCIP
internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital privado da
cidade de São Paulo no período de 31 de agosto de 2010 a 30 de agosto de 2012. As
variáveis de exposição analisadas foram às relacionadas às características
demográficas e clinicas dos neonatos, procedimentos relacionados à inserção do
cateter, tipo de terapia intravenosa infundida pelo CCIP e o tempo de permanência do
cateter. O desfecho analisado foi o motivo de remoção do cateter - eletivo ou por
suspeita de infecção. Os dados obtidos de registros de prontuário foram armazenados
em planilha Microsoft Excel 2010® e analisados com o software Stata 11,1. Foram
determinadas medidas de tendência central e dispersão para as variáveis contínuas e
frequências absolutas e relativas para as variáveis nominais. A existência de
associação entre as variáveis de exposição e desfecho foi determinada pelo teste Quiquadrado (teste 2), exato de Fisher e t Student. As variáveis com valor p < 0,05 foram
incluídas na análise multivariada com regressão de Poisson. O nível de significância
estatística adotado foi p < 0,05 com intervalo de confiança de 95%. O projeto de
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição campo do estudo.
Resultados: A coorte inicial foi composta por 551 neonatos com CCIP e atenderam os
critérios de elegibilidade, 401. A incidência de remoção por suspeita de infecção
associada ao cateter foi 13,7%. A média de permanência de cateteres removidos por
suspeita de infecção foi de 16,4 dias e dos removidos eletivamente, 11,7 dias, valor
p=0,0001. Os fatores de risco para remoção por suspeita de infecção foram os
diagnósticos de distúrbio hidroeletrolítico, RR 3.04. IC95%[1,727-5,054], valor p = 0,000
e apnéia, RR 2,38, IC95% [1,105-4,564], valor p = 0,016. As variáveis, média da idade
gestacional corrigida superior a 32 semanas, RR 0,893, IC95% [0,832-0,956], valor p =
0,002 e o uso de cateter monolúmen de silicone, RR 0,278, IC95% [0,128-0,536], valor
p = 0,000 se configuraram como fatores de proteção para remoção por suspeita de
infecção associada ao CCIP. Dos 72 cateteres removidos por suspeita de infecção, 3
(4,2%)apresentaram confirmação de infecção do cateter. Conclusão: Os resultados
sugerem que os diagnósticos identificados como fatores de risco devem ser incluídos
no protocolo assistencial como fatores preditores de remoção por suspeita de infecção.
Estes recém - nascidos necessitam ser especialmente monitorados em busca de sinais
de infecção. Além disso, a escolha do tipo de dispositivo CCIP deve ser objeto de mais
investigações, bem como os critérios de decisão para remoção do CCIP, por suspeita
de infecção, tendo em vista a reduzida frequência de confirmação de infecção entre os
cateteres removidos por suspeita.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central. Enfermagem neonatal. Infecção.

Abstract: Introduction: The peripherally inserted central catheter (PICC line) has
become widely used in the neonatal intensive care units (NICU) in the last decades due
to its ease installation and to allow infusion of vesicant, irritant and hiperosmolar
solutions by long period in central veins. One of the most feared complications related to
the use of PICC lines is the catheter associated bloodstream infection, which is
confirmed after its removal with the result of catheter's tip culture and the results of
neonate peripheral blood culture. Objective: to determine the incidence of removal due
to PICC-line associated bloodstream infection and identify its risk factors. Methods: a
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prospective cohort of neonates with PICC line hospitalized in a NICU of a private
hospital of the city of São Paulo. Data were collected from August 31st, 2010 to August
30th, 2012. The independent variables analyzed were related to demographic and
clinical characteristics of newborns, procedures related to insertion of catheter, type of
intravenous therapy infused and the catheter dwell time. The outcome variable analyzed
was the reason for catheter removal elective or due to PICC-line suspected bloodstream
infection. Data were obtained from the medical charts and stored in Microsoft Excel
2010 ® spreadsheet. Statistics analysis was conducted in the software Stata 11.1®. The
continuous variables were showed by central and dispersion tendency measures and for
qualitative variables, the data were showed by absolute and relative frequencies. The
association between independent and outcome variables was determined by chi-square
test (2), Fisher exact and t Student. Variables with p <0.05 were included in Poisson
multivariate regression model. The level of statistical significance adopted was p<0.05
with a confidence interval of 95%. The research project was approved by the Ethics and
Research Committee of the hospital where the study was carried out. Results: the initial
cohort was composed of 551 neonates with PICC-line and 401 met the eligibility criteria.
The incidence of suspected catheter associated bloodstream infection removal was
13.7%. The mean dwell time of PICC removed due suspicious of infection was 16,4
days and due to elective removal was 11,7 days, p value=0,0001. The risk factors for
catheter-associated bloodstream infection identified were the diagnosis of
hydroelectrolytic disorder, RR 3.04, CI95% [1.727 - 5.054], p value= 0.000 and diagnose
of apnea, RR 2.38, CI95% [1.105 - 4.564], p value=0.016. The variables identified as
protective factors for removal due suspected infection were: corrected gestational age of
more than 32 weeks, RR 0.893, CI95% [0.832 - 0.956], p value=0.002 and single-lumen
silicone catheter, RR 0.278, CI95% [0.128 - 0.536], p value= 0.000. From 72 catheters
removed due to PICC-line suspicious of bloodstream infection, the infection was
confirmed only to 3 (4.2%)of them. Conclusion: The results suggested that the diagnosis
identified as risk factors should be included in the protocol of PICC lines management as
predictors for removal due to suspected of infection. These neonates need to be
carefully monitored for signs of infection. Moreover, choosing the most appropriate type
of PICC should be further investigated, as well as the criteria to support the decision of
removing the catheter considering the low number of confirmed catheter-associated
infection.
Key words: Central venous catheterization. Infection. Neonatal nursing.
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Resumo: Este estudo tem como objeto as práticas de equipes de saúde da família
relacionadas à gravidez na adolescência. Parte-se da premissa de que a gravidez na
adolescência é determinada pelas diferentes condições de reprodução social que levam
a desiguais possibilidades de vivenciar a adolescência e consequentemente o processo
de gravidez. Assim, intervir na gravidez na adolescência no contexto da estratégia
saúde da família implica em reconhecer que se trata de um fenômeno socialmente
determinado e que intervenções focadas no modelo biomédico de atenção não
imprimem quaisquer mudanças nas condições de vida e de saúde das adolescentes
cadastradas. Os objetivos desta pesquisa foram Identificar práticas de saúde
relacionadas à gravidez na adolescência implementadas por equipes da Estratégia
Saúde da Família e descrever e analisar essas práticas sob o foco das necessidades de
saúde. Para tanto, foi conduzido um estudo quanti-qualitativo de natureza descritiva, em
unidades básicas de saúde com Estratégia Saúde da Família situadas nos distritos
administrativos de Campo Limpo e Vila Andrade, zona sul do município de São Paulo.
Os sujeitos do estudo foram os profissionais de saúde que respondiam pelas práticas
relacionadas à gravidez em sua equipe. Os dados foram coletados por meio de
entrevistas guiadas por questionário semiestruturado. Os dados qualitativos foram
descritos e analisados sob o foco da categoria analítica necessidades de saúde,
conceituadas como necessidades de reprodução social. Os dados quantitativos foram
apresentados por meio de números absolutos e proporções. Os resultados apontaram a
falta de práticas voltadas especificamente para adolescentes na estratégia saúde da
família. As práticas hegemônicas relacionadas à gravidez na adolescência nas equipes
estudadas seguem sendo práticas tradicionais de atenção à saúde centradas nos
aspectos biológicos da reprodução humana como consultas, oferta de métodos
contraceptivos e atenção ao pré-natal, que são ofertados de maneira geral para a
população e que pouco atendem às necessidades deste grupo. Contudo, o adolescente
não é invisível para as equipes que se valem do acolhimento e das visitas domiciliárias
como instrumentos para identificar necessidades de saúde dos adolescentes e incluí-los
no serviço. Práticas voltadas exclusivamente para adolescentes foram identificadas em
algumas equipes, como grupos educativos e práticas intersetoriais, todavia foram
iniciativas pontuais. A adoção de uma concepção teórica que compreenda a gravidez
como decorrência das condições de reprodução social pode ser o ponto de partida para
a ampliação das práticas, contudo, não se resume a esse aspecto, pois a realidade dos
serviços parece limitar a criatividade e a possibilidade de acrescentar outras práticas na
agenda de trabalho.
Palavras-chave: Avaliação em saúde. Gravidez na adolescência. Necessidade e
demanda dos serviços de saúde.

Abstract: This study aims at the family health group practices concerning pregnancy
during adolescence. It is assumed that during adolescence pregnancy is determined by
the different conditions of social reproduction which lead to uneven possibilities of
experiencing adolescence and consequently the pregnancy process. Thus, intervening
with pregnancy during adolescence in the context of the family health strategy located in
the administrative districts of Campo Limpo and Vila Andrade, southern zone of the city
of São Paulo. The subjects of this study were the health care professionals responsible
for the procedures related to pregnancy in their team. The data were collected by means
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of interviews guided by semi-structured questionnaires described by means of numbers
and proportions. The results showed the lack of procedures aimed specifically at
adolescents in the family health strategy. Hegemonic practices related to pregnancy
during adolescence in the studied teams remain traditional practices of health care
focused on the biological aspects of human reproduction such as appointments,
provision of contraceptive methods and prenatal care which are generally provided to
the population and which barely meet the needs of that group. Nevertheless,
adolescents are not invisible to the teams which make use of hosting and household
visits as a means to identify the adolescents health needs and include them in the
service. Practices aimed exclusively at adolescents were identified in some teams, such
as educational groups and intersectorial practices, however, they proved ad-hoc
initiatives. These practices, though augmented in relation to the traditional practices of
health care focused on the biological aspects of human reproduction, are found tied up
to a conception that views adolescence as unique, universal and troublesome and do
not take pregnancy as an aftermath of the conditions of social reproduction of the
adolescents, thus, being frail as to bringing changes to the health conditions of
adolescents. The adoption of a theoretical conception which comprehends pregnancy as
a result of the conditions of social reproduction may be the starting point for the
expansion of the practices, it does not resume itself to this aspect, though, as the reality
of the services seems to restrict creativity and the possibility of adding other practices to
the work agenda.
Key words: Health assessment. Health services needs and demands. Pregnancy
during adolescence.
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(CAPS-AD). 2013. p.108. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
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Resumo: O objeto deste estudo é a concepção Redução de Danos, optou-se pelo
estudo qualitativo, exploratório e de campo. O objetivo principal é identificar e analisar
as concepções dos profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas da cidade de São Paulo acerca da redução de danos. Foi desenvolvido com
profissionais da equipe técnica de saúde mental e o coordenador do serviço. O marco
conceitual teórico deste estudo é a reforma psiquiátrica e os pressupostos da redução
de danos. Para a obtenção do material empírico a técnica empregada foi à entrevista
semi-estruturada. Os instrumentos para coleta de dados contemplam a caracterização
sociodemográfica dos colaboradores e um roteiro para entrevista que foi gravada. Os
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dados foram transcritos e analisados sob a luz do método hermenêutico dialético. Na
análise emergiram quatro categorias: dificuldade em classificar a gravidade do
consumo; a droga para encobrir as necessidades de grupos sociais desfavorecidos; a
droga como necessidade de todas as classes nos tempos atuais e formas da RD de
trabalhar com o consumo. O resultado aponta que para os sujeitos deste estudo a RD
se posiciona como uma abordagem que se opõe ao modelo hegemônico de guerra as
drogas e não parte do ponto único e exclusivo do uso de drogas como doença. Afirmam
que a RD não é contra a abstinência e visa diminuir riscos e danos a saúde
considerando todo o contexto, o desejo e as possibilidades de cada pessoa. Nesse
sentido, amplia a oferta e as possibilidades de cuidados para as pessoas que fazem
uso prejudicial dos diversos psicoativos.
Palavras-chave: Drogadição. Profissionais da saúde e enfermagem. Redução do dano.

Abstract: The object of this study is the concept of Harm Reduction. It was opted to use
a field research, with exploratory and qualitative approach. The main objective was to
identify and analyze the views about Harm Reduction of professionals from a
Psychosocial Care Center for Alcohol and Other Drugs in São Paulo. The study as
developed throughout all of the professional categories, e.g. higher-level, technical and
coordinators of the staff. The theoretical framework of this study is the Psychiatric
Reform and the assumptions of Harm Reduction. To obtain the empirical data, it were
used semi-structured interviews as technique. The instruments for data collection
include the sociodemographic characteristics of the members of the staff and a guide for
the interviews, which were recorded. Data was transcribed and analyzed under the view
of the Hermeneutic dialectic method. In the analysis, four categories emerged: e.g.
difficulties in classifying the severity of consumption; drugs as a way to cover the needs
of disadvantaged groups; drugs as a need for all classes in the current times and ways
of working with harm reduction and the consumption. The result shows that for the
subjects in this study the harm reduction stands as an approach that opposes the
hegemonic model of the war on drugs and not part of the one and only point of drug use
as a disease. Claim that the Harm Reduction is not against abstinence and aims to
reduce health risks and damage considering the entire context, the desire and the
possibilities of each person. In this sense, extends the offer and the possibilities of care
for people who make use of the various harmful psychoactive.
Key words: Drug addiction. Harm reduction. Health professionals and nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11092013-105452/pt-br.php
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p.132. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
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São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Angelo, Margareth
Resumo: A presença da família durante a realização de procedimentos invasivos e/ou
da reanimação cardiopulmonar em pediatria é um tema presente nos debates
desencadeados pela literatura nos últimos anos. Atualmente essa é uma prática
determinada pelas atitudes dos profissionais em permitir que a família esteja presente
nesses momentos. É fundamental conhecer o significado que a própria família atribui ao
fato de permanecer ou não no atendimento de emergência. Os objetivos deste estudo
foram: conhecer a experiência e as crenças das famílias a respeito de sua permanência
na sala durante o atendimento de emergência à criança e identificar as percepções e as
crenças de profissionais de saúde em relação a presença da família durante o
atendimento de emergência. Método: Trata-se de estudo exploratório, com abordagens
quantitativa e qualitativa. A amostra foi constituída por 46 profissionais de saúde de um
serviço de emergência pediátrica de um Hospital Universitário de São Paulo e 6 famílias
de crianças atendidas na sala de emergência do mesmo serviço. Para a identificação
da percepção e crenças dos profissionais foi utilizado um questionário semi-estruturado
de auto-preenchimento e a análise foi realizada segundo os parâmetros da estatística
descritiva. Com as famílias foi utilizada a investigação narrativa e os dados obtidos
foram analisados buscando identificar temas principais. Resultados: Os profissionais de
saúde possuem dois tipos de crenças relacionadas à experiência: (1) crenças que
apoiam a presença da família a família observa os esforços realizados para salvar a
vida da criança; a família fornece informações importantes; a família possibilita que a
criança fique mais colaborativa; a família não interfere no atendimento; dar tranquilidade
à família; é um direito da família; o lugar dos pais é do lado do filho; e a família dá
conforto à criança e (2) crenças que restringem a presença da família a família interfere
na atuação dos profissionais; não ter tempo para dar atenção à família; a família
restringe o ensino aos estudantes; um profissional deve ficar junto com a família; gera
memórias negativas do atendimento; e a família interfere no atendimento. A experiência
das famílias foi organizada em cinco temas: a iminência de morte do filho; meu lugar é
do lado do meu filho; ser reconhecido como importante; eu sei o que é melhor para
mim; se eu tiver que passar por isso que seja assim. Os temas revelam a
vulnerabilidade da família e a necessidade de estar presente e fazer escolhas na
situação de atendimento de emergência do filho. Conclusões: O estudo revelou que
tanto as famílias quanto os profissionais de saúde tem a necessidade de dar um sentido
às experiências que vivem frente ao atendimento de emergência da criança. Para que
se possa prestar uma assistência pautada no modelo do cuidado centrado na família, é
necessário que os profissionais de saúde compreendam as crenças de cada membro
da família e possam reconhecer as suas próprias crenças, modificando-as quando não
cooperam para as necessidades das famílias e para um relacionamento entre a família
e os profissionais baseado no respeito, parceira e colaboração.
Palavras-chave: Enfermagem. Enfermagem da família. Enfermagem pediátrica.

Abstract: Family presence during invasive procedures and/or cardiopulmonary
resuscitation in children is a recent and increasingly important issue in health practice.
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Currently it is determined by the attitudes of professionals to allow or not the family to be
present in those moments. It is essential to understand the meaning of staying or not in
emergency care for the family. The objectives of this study were to understand the
experience and beliefs of families regarding their stay in the emergency room during
care to children and to identify the perceptions and beliefs of health professionals
regarding this family presence. Methods: This is an exploratory study with quantitative
and qualitative approaches. Sample size was 46 health professionals from a pediatric
emergency department of a university hospital in Sao Paulo and 6 families of children
treated in the emergency room of the same service. To identify the perception of
professionals was used a semi-structured self-completion questionnaire and analysis
was performed according to the parameters of descriptive statistics. Narrative inquiry
was used with families, the data obtained from interviews were analyzed in order to
identify key themes in the narratives constructed. Results: Health professionals have two
types of beliefs related to the experience: (1) beliefs that support family presence efforts to save the child's life, provide important information, child becomes more
collaborative, family does not interfere in attendance, allows tranquility to the family, is a
family right, the place of a parent is the child's hand and comfort for the child and (2)
beliefs that restrict the presence of the family - family interferes with the performance of
professional; there is no time to give attention to the family; restricts students
knowledge, a professional should be together with family, negative memories of care
and family interferes in attendance. The experience of families was organized into five
themes: the imminent death of his son, and my place is beside my son, be recognized
as important, I know what's best for me if I have to go through it to be so . The themes
reveal the vulnerability of the family and the need to be present and make choices in
situations of emergency care of the child. Conclusions: The study revealed that both
families and health professionals have the need to give meaning to experiences that live
across the emergency care of the child. This sense can come to the fore through the
stories told about these experiences: narratives of illness. To be able to provide
assistance based on the model of the family centered care, it is necessary that health
professionals understand the beliefs of each family member and can recognize their own
beliefs, modifying them when they do not cooperate in the choice of the family and a
relationship between the family and professionals based on respect, partnership and
collaboration.
Key words: Nursing. Pediatric nursing. Family nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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Resumo: O objeto de estudo desta análise documental foi o perfil de internações
psiquiátricas no Município de Tupã. Os objetivos do estudo foram: a) quantificar o
número de internações psiquiátricas no Município de Tupã no período 01 (um) ano e b)
identificar, por meio da análise documental, os motivos que levam os familiares a
concordarem e aceitarem o cuidado em regime hospitalar (se houvesse). As fontes dos
dados empíricos foram o Livro de registro de internações e os prontuários dos usuários
do ambulatório de saúde mental da cidade de Tupã. Esta estratégia permitiu localizar os
usuários encaminhados para internação psiquiátrica no período de 12 meses (janeiro a
dezembro de 2012). O instrumento de coleta dos dados empíricos foi o questionário do
censo psicossocial dos pacientes moradores dos hospitais psiquiátricos do Estado de
São Paulo. Os resultados indicam que a rede pública de saúde mental da cidade de
Tupã restringe-se ao ambulatório de saúde mental e dois hospitais psiquiátricos que
são referência para o IX Departamento Regional de Saúde de Marília; observa-se um
alto índice de internação de usuários do sexo masculino, em particular de dependentes
de álcool e outras drogas, seguidos de pessoas portadoras de transtornos mentais, a
despeito da vigência da Lei 10.216; não há anotações nos prontuários sobre a opinião
dos familiares sobre a oferta terapêutica única ser a internação psiquiátrica.
Recomenda-se que o gestor local alinhe-se às políticas públicas de saúde mental do
Sistema Único de Saúde brasileiro e sustente o direito dos usuários ao cuidado em
liberdade.
Palavras-chave: Desinstitucionalização psiquiátrica. Enfermagem. Institucionalização.

Abstract: The object of study in this document analysis was a study about the
psychiatric hospital admissions profile in Tupã county. The study objectives were: a)
quantify the psychiatric hospital admissions in Tupã county during the period of a year
and b) identify, through the document analyses, the reasons that take families to agree
and accept the treatment in a hospital admission pattern (if it was found). The empiric
database came from the register of admissions and medical records of the patients from
the Mental Health Daycare Center of Tupã. That strategy allowed to track the users
referred to psychiatric hospital admissions in the period of 12 months (January to
December 2012). The empirical data collection Instrument was the census psychosocial
questionnaire from the patients that live in psychiatric hospitals of São Paulos state. The
results indicate that the public mental health network in Tupã is restricted to the mental
health daycare center and two psychiatric hospitals that are reference to the XI Regional
Health Department of Marília; there was found a high index of male hospital admissions,
particularly of those with alcohol and other drugs dependence, followed by people with
mental disorders, despite the enactment of Law 10.216; there arent notes in the medical
records about what were the families opinion that the only therapeutic possibility was the
psychiatric hospital admission. It is recommended that the local manager aligns itself to
the public mental health policies of the Brazilian Unified Health System and support the
system users rights to care and to freedom.
Key words: Nursing. Institutionalization. Psychiatric deinstitutionalization.
Acesso remoto ao texto integral:
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MARCELINO, César Augusto Guimarães. Efetividade de intervenções para o manejo
da adesão ao tratamento para pacientes adultos submetidos ao transplante
cardíaco: uma revisão sistemática. 2013. p.72. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Cruz, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
Resumo: Introdução: A falta de adesão ao tratamento é fator limitante para o sucesso
dos transplantes de coração, pois contribui para o aumento da morbidade e
mortalidade, reduz a qualidade de vida e aumenta os custos referentes ao uso de
serviços de saúde. Objetivo: Sintetizar as melhores evidências sobre as intervenções
para o manejo da adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico no
transplante cardíaco. Método: Revisão sistemática de literatura por meio de busca de
estudos publicados e não publicados nas seguintes bases: CINAHL, EMBASE,
ProQuest dissertations and theses, PsycINFO, MEDLINE/Pubmed, SCOPUS, Web of
Science e banco de Teses da Capes. Foram critérios de inclusão: estudos clínicos com
pacientes adultos depois de transplante cardíaco, que tivessem testado o impacto de
qualquer intervenção na adesão ao tratamento, avaliada objetivamente ou por autorelato, usando instrumentos válidos e confiáveis, comparada ao cuidado usual. A
qualidade metodológica dos estudos elegíveis foi realizada por dois revisores
independentes e as discordâncias foram resolvidas por consenso. Os resultados foram
integrados de forma narrativa. Resultados: Foram identificadas 2.519 citações
potencialmente relevantes. Excluídos 1.336 por repetição, restaram 1.183 citações que
tiveram seus resumos lidos e, após a aplicação de critérios de inclusão, restaram sete
publicações para análise da qualidade metodológica. Quatro estudos foram excluídos e
os principais motivos foram a falta de avaliação de intervenção (dois estudos), estudo
teórico (um estudo) e a adesão ao tratamento não ter sido o foco da intervenção
estudada (um estudo). Um dos estudos mantidos não detectou diferença entre
intervenção educativa realizada em laboratório de ensino comparada a cuidado usual;
outro estudo também não detectou diferença entre uma intervenção multifacetada,
composta por oficinas interativas, oferecida pela internet comparada a cuidado usual; e
o terceiro detectou impacto positivo da diminuição na dose diária do imunossupressor,
de duas vezes ao dia para uma vez. Com relação ao método, dois estudos utilizaram
ensaio clínico controlado não randomizado e um foi descritivo / observacional.
Conclusões: As evidências disponíveis para orientar decisões sobre intervenções para
controlar a adesão do paciente submetido ao transplante de coração ainda são
escassas. A realização de ensaios clínicos randomizados, com alta qualidade
metodológica, é fundamental para fornecer evidencias mais robustas sobre o manejo da
adesão no transplante cardíaco.
Palavras-chave: Enfermagem
Transplante de coração.
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Abstract: Introduction: Treatment adherence failure is a limiting factor for effective heart
transplants, as it contributes with increased morbidity and mortality and a reduced
quality of life in addition to increasing health service costs. Objective: To synthesize the
best available evidence regarding interventions for managing adherence to
pharmacological and non-pharmacological treatments in heart transplant patients.
Method: Systematic literature review by searching published and unpublished studies on
the following databases: CINAHL, EMBASE, ProQuest dissertations and theses,
PsycINFO, MEDLINE/Pubmed, SCOPUS, Web of Science and the Capes Thesis
database. The inclusion criteria were: clinical studies with adult heart transplant patients,
which tested the impact of any intervention over treatment adherence, evaluated
objectively or through self-reports, using validated and reliable instruments, compared to
common care. Two independent raters assessed the methodological quality of the
eligible studies and any disagreements were solved by consensus. The results were
integrated in a narrative form. Results: A total of 2.519 potentially relevant statements
were identified. Of the total, 1.336 were repeated, and, therefore, excluded. The
abstracts of the remaining 1.183 statements were read and, after considering the
inclusion criteria, seven publications were analyzed in terms of their methodological
quality. Four studies were excluded mainly because they did not present an evaluation
of the intervention (two studies), one was a theoretical study, and one study was not
center the investigation on treatment adherence. On of the selected studies did not find
any difference between the educational intervention performed in a teaching laboratory
compared to common care; another study also did not find any difference between one
multiple intervention, comprised of online interactive workshops, compared to common
care; and the third study found a positive impact from reducing the immunosuppressant
dose from twice to once a day. Regarding the method, there were two non-randomized
clinical trials and one descriptive/observational study. Conclusions: The current best
evidence to guide decisions regarding interventions to manage treatment adherence of
heart transplant patients remain scant. Randomized clinical trials with high
methodological rigor are key to obtain more robust evidence regarding treatment
adherence management in heart transplants.
Key words: Evidence-based nursing. Heart transplant. Systematic review.
Acesso remoto ao texto integral:
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MIETO, Fernanda Stella Risseto. A experiência materna em uma unidade de
hemodiálise infantil. 2013. p.124. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Cuidado em
Saúde) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Bousso, Regina Szylit
Resumo: A necessidade de hemodiálise exerce um profundo impacto nas vidas das
crianças e adolescentes com insuficiência renal crônica em estágio final e de suas
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mães, uma vez que, predominantemente, assumem o cuidado concernente ao
tratamento. O tratamento hemodialítico exige que a mãe acompanhe o filho durante as
sessões pelo menos três vezes por semana e por não ser uma prática curativa vivencia
a espera de um transplante renal com diferentes significados atribuídos. Os objetivos
desse estudo foram compreender como as mães significam a experiência de
acompanhar o filho em uma Unidade de Hemodiálise Infantil e construir um modelo
teórico representativo dessa experiência. O Interacionismo Simbólico foi adotado como
referencial teórico e a Teoria Fundamentada nos Dados como referencial metodológico.
Os dados foram coletados por meio de entrevistas com onze mães de crianças e
adolescentes submetidos às sessões de hemodiálise. A análise comparativa dos dados
possibilitou identificar dois fenômenos que compõem a experiência: "Vendo a vida do
filho sugada pela máquina" que expressa as experiências vivenciadas pela mãe que
são geradoras de demandas para compreender a nova condição da criança e do
adolescente e "Dando um novo significado à máquina de hemodiálise" que representa
as estratégias empreendidas para suportar a experiência. A articulação desses
fenômenos permitiu identificar a categoria central: “Tendo a vida aprisionada por uma
máquina, a partir do qual se propõe um novo modelo teórico”. Os resultados do estudo
fornecem subsídios teóricos para um planejamento de assistência que atenda às reais
necessidades das mães, identificando aspectos que requeiram intervenção.
Palavras-chave: Diálise renal. Insuficiência renal crônica. Mães.

Abstract: The need for hemodialysis exerts a deep impact on the lives of children and
adolescents with end-stage kidney chronic failure and their mothers, who predominantly
assume the care related to treatment. The hemodialysis requires that the mother
accompanies the child during sessions at least three times a week and, since it is not a
healing practice, they also experience the waiting for a kidney transplant, attributing
different meanings to this experience. This study aims to understand what it means for
the mothers to accompany the child in a Pediatric Hemodialysis Unit and to construct a
theoretical model representing this experience. The Symbolic Interactionism was
adopted as a theoretical model and the Grounded Theory as a methodological
framework. Data were collected through interviews with eleven mothers of children and
adolescents submitted to hemodialysis. The comparative analysis of the data enabled
the identification of two phenomena that compose the experience: "seeing the child´s life
being sucked by the hemodialysis machine" expresses the experiences of the mothers
that generates new demands to comprehend the new health conditions of their children
and "giving new meaning to the dependence of the hemodialysis machine that
represents the strategies employed to endure the experience. The relationship of these
phenomena allowed the identification of the main category: "having the mother‟s life
imprisoned by the hemodialysis machine", from which we propose a new theoretical
model. The results of the study allow us to provide a theoretical ground for planning an
assistance that meets the real needs of the mothers, identifying aspects that require
intervention.
Key words: Mother. Renal dialysis. Renal insufficiency.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-07062013-110652/pt-br.php
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Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
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Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Verissimo, Maria de La Ó Ramallo
Resumo: A criança que requer cuidados intensivos deve ser considerada tanto no
aspecto biológico como no seu desenvolvimento, os processos que podem agredi-la
devem ser minimizados, ou eliminados, e ela deve ser apoiada sempre que enfrente
alguma situação potencialmente estressante, para seu atendimento não se tornar
iatrogênico, buscando atender suas necessidades e pautar na perspectiva da
integralidade, o que significa um cuidado além da prática biomédica. Objetivo:
Descrever e analisar o cuidado da enfermeira à criança hospitalizada na Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), com foco no desenvolvimento infantil. Método:
Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, realizado numa UTIP, de um hospital
privado de grande porte, filantrópico, geral, localizado na cidade de São Paulo e
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. A coleta de dados em oficinas pedagógicas
incluiu oito enfermeiras, cada uma participando de dois encontros. Dados submetidos à
análise temática de conteúdo, interpretados de acordo com o referencial das
necessidades essenciais da infância. Resultados: A categoria Concepções e práticas da
enfermeira no cuidado para o desenvolvimento infantil na UTIP descreve as ações das
enfermeiras e aspectos relativos à situação da internação que impactam sobre a
criança e, portanto, devem ser considerados em suas atividades de cuidado, visando as
necessidades da criança para além do motivo da hospitalização. Contudo, as
enfermeiras não nominam essas ações como cuidado de enfermagem e sim como
comportamentos naturais, e, deste modo, são realizados de acordo com a visão de
cada enfermeira, sem sistematização, ou constância. A categoria Facilidades e
dificuldades da enfermeira no cuidado para o desenvolvimento infantil na UTIP
descreve os aspectos facilitadores nas práticas institucionalizadas como atenção ao
conforto físico, à história e hábitos da criança, o brincar, as informações fornecidas na
admissão, os laços entres os familiares, aspectos que fortalecem o cuidado e o
processo de hospitalização. Inclui também as dificuldades, decorrentes do modelo
hegemônico biomédico, que vão de encontro ao cuidado para a promoção do
desenvolvimento, e atividades burocráticas existentes no contexto de trabalho que
reduzem o tempo da enfermeira voltado ao cuidado da criança e da família. A categoria
Perspectivas da enfermeira sobre o cuidado para o desenvolvimento da criança na
UTIP descreve a necessidade de uma filosofia, teoria e instrumentos para orientar o
cuidado, comuns a toda a equipe multiprofissional, a partir da mudança de
compreensão dos profissionais acerca do cuidado integral à criança, que poderia ser
alcançada por meio de reflexão sobre o fazer envolvendo a todos, em atividades como
workshops e cursos sobre promoção do desenvolvimento e cuidado integral.
Conclusões: Embora as enfermeiras se percebam realizando ações favoráveis ao
desenvolvimento da criança reconhecem que garantir o desenvolvimento infantil
saudável, na situação de hospitalização na UTIP, é algo a ser alcançado, mediante
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ações sistematizadas e norteadas por objetivos comuns a toda a equipe de saúde e
reconhecidas como cuidado profissional. As oficinas pedagógicas contribuíram para a
reflexão, troca de experiência e proposição de ações de melhoria do cuidado à saúde
da criança, referidas como estratégias formativas que podem favorecer tais mudanças.
Palavras-chave: Cuidado infantil. Desenvolvimento infantil. Enfermagem pediátrica.

Abstract: Children who require intensive care should be considered both in their
biological aspect as in their development; procedures that may hurt them should be
minimized or eliminated and they should be supported all the times they face some
potentially stressing situations. This provides a non iatrogenic care which attends their
needs and support the perspective of integrality, what means a care beyond the
biomedical practice. Objective: to describe and analyze the care of the nurse towards
child hospitalized in the Intensive Care Unit Pediatric (ICUP), with focus on the child
development. Method: qualitative, descriptive and exploratory study, done in the ICUP of
a private, large sized, philanthropic and general hospital situated in São Paulo City and
approved by the Ethics Research Committee. Data were collected in pedagogical
workshops with eight nurses, each one taking part in two meetings, and were submitted
to the thematic analyses of contents and interpreted according to the referential of
essential needs of the childhood. Results: The category Nurses conceptions and
practices to care for the child development in the ICUP describes actions of the nurses
and aspects of hospitalization that have impact on the child and so should be considered
in their care activities aiming the needs of the child beyond the reason for the
hospitalization. However, the nurses do not nominate these actions as nursing care but
as natural behaviors and, so, they are performed according to the vision of each nurse,
without any systematization or constancy. The category Facilities and difficulties of the
nurse to care for the child development in the ICUP describes aspects in the
institutionalized practices that strengthen to care for child development as attention to
the physical comfort, to know the child story and habits, the playing, the information
given in the reception, and relationships between relatives. It also includes the difficulties
related to the hegemonic biomedical model that opposes the care for the promotion of
development and bureaucratic activities that reduce the nurses time dedicated to child
and family care. The category Perspectives of the nurse about the care for the child
development in the ICUP describes the need of a philosophy, or theory, and instruments
to guide the comprehensive care, common to all the multi professional team. This could
be reached through reflection about the work in ICUP involving all the professionals in
activities like workshops and courses on promotion of development and integral care.
Conclusions: Although the nurses feel doing actions in favor to the development of the
child, they realize that to ensure the healthy development of the child, in the situation of
hospitalization in the ICUP, is something to be reached, through systematized actions
and guided by common objectives to the whole health team and recognized as
Professional care. The data collection workshops contributed to the reflection, exchange
of experiences and proposals of actions to improve the care for children, and so nurses
indicated them as formative strategies which can encourage such changes.
Key words: Child care. Child development. Pediatric nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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MERIGHE, Lecy dos Santos. Fatores associados à cesariana de mulheres
acompanhadas por enfermeiras obstétricas em um serviço de pré-natal. 2013.
p.85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo.
São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Tsunechiro, Maria Alice
Resumo: Introdução: Nas últimas décadas, as taxas de cesarianas vêm aumentando
significativamente em todo o mundo, com índices excessivamente superiores aos 15%
recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nos diversos países, as
taxas são variáveis, bem como nas diferentes regiões brasileiras. Na região Sudeste, as
taxas atingem 58,2%, e na região Norte, são de 41,8%. Objetivos: 1. Verificar a
prevalência e as indicações de cesarianas de gestantes atendidas em um serviço de
pré-natal de baixo risco; 2. Verificar a associação das cesarianas com as variáveis
sociodemográficas e obstétricas. Método: estudo transversal realizado no Amparo
Maternal, maternidade filantrópica de São Paulo, cujo atendimento é feito
exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde às mulheres de baixo risco obstétrico. O
atendimento pré-natal é de responsabilidade de enfermeiras obstétricas e, no parto, a
assistência obstétrica é conduzida por obstetrizes/enfermeiras obstétricas, e a atuação
médica ocorre na assistência aos partos cirúrgicos e intercorrências. Os dados foram
obtidos de prontuários de seguimento de pré-natal e da internação para o parto de 264
mulheres. No estudo, foram incluídas as mulheres matriculadas no pré-natal em 2011 e
que deram à luz na mesma instituição. As indicações da cesariana foram classificadas
em: fetais, materno-fetais e maternas. A análise descritiva dos dados
sociodemográficos e obstétricos foi feita, e para indicar a associação entre o tipo de
parto e as variáveis maternas foi calculada a razão de prevalência com intervalo de
confiança de 95%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados: A prevalência de cesariana foi de 28,4%; as indicações fetais (44,0%)
foram as mais frequentes, seguidas das maternas (33,3%) e das materno-fetais
(22,7%). A cesariana atual apresentou associação com: cesariana prévia (RP=6,07;
IC95%: 2,96-12,46); obesidade (RP=2,07; IC95%: 1,31-3,27); idade gestacional de 41
semanas (RP=1,57; IC95%: 1,00-2,47); colo impérvio na internação (RP=8,16; IC95%:
3,45-19,31); dilatação cervical 1 a 4 cm (RP=3,03; IC95%: 1,27-7,24); apresentação
pélvica/córmica (RP=3,36; IC95%: 2,32-4,87); peso ao nascer 4.000g (RP=1,90; IC95%:
1,03-3,52). Ter idade inferior a 20 anos (RP=0,49; IC95%: 0,26-0,92) e ter recebido
infusão de ocitocina (RP=0,29; IC95%: 0,20-0,44) foram fatores de proteção para a
cesariana na gestação atual. Conclusões: Tratando-se de mulheres de baixo risco, a
prevalência de cesariana foi superior ao limite recomendado pela OMS, e os fatores
associados correspondem aos encontrados nas literaturas nacional e internacional.
Palavras-chave: Cesariana. Enfermagem obstétrica. Fatores de risco.
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Abstract: Introduction: In recent decades, cesarean rates have increased significantly
worldwide, with rates excessively above the 15% recommended by the World Health
Organization (WHO). Rates vary across countries and in the different regions of Brazil.
In southeastern rates reach 58.2%, while the in north is 41.8%. Objectives: 1. Check the
prevalence and indications for cesarean sections of pregnant women attending an
antenatal low risk; 2. Check the association of cesarean sections with sociodemographic
and obstetric variables. Methods: cross-sectional study in Amparo Maternal,
philanthropic maternity hospital in São Paulo, whose service is provided exclusively by
the Health System to women at low obstetric risk. The prenatal care is the responsibility
of nurse-midwives, childbirth, obstetric care is conducted by nurse-midwives and
medical action occurs in cesarean section and complications. The data were obtained
from medical records tracking prenatal and hospitalizations of 264 women. The study
included women enrolled in prenatal care in 2011 and who gave birth at the same
institution. The indications for cesarean section were classified as fetal, maternal-fetal
and maternal. The data analysis were made of sociodemographic and obstetric and to
identify the association between mode of delivery and maternal variables was calculated
prevalence ratio with a confidence interval of 95%. The project was approved by the
Ethics in Research. Results: The prevalence of cesarean section was 28.4%; fetal
indications (44.0%) were the most frequent, followed by maternal (33.3%) and maternalfetal (22.7%). The actual cesarean section was associated with cesarean section in a
previous pregnancy (PR = 6.07, 95% CI: 2.96, 12.46), obesity (PR = 2.07, 95% CI: 1.31,
3.27), 41 weeks gestational age (PR = 1.57, 95% CI: 1.00, 2.47); impervious lap at
admission (PR = 8.16, 95% CI: 3.45, 19.31) dilation 1 to 4 cm (PR = 3.03, 95% CI: 1.27,
7.24); mal presentations (PR = 3.36, 95% CI: 2.32, 4.87); birthweight 4.000g (RP = 1.90,
95% CI: 1.03, 3.52). Aged less than 20 years (PR = 0.49, 95% CI: 0.26, 0.92) and
having received oxytocin infusion (PR = 0.29, 95% CI: 0.20, 0.44) were factors
protection for caesarean section in the current pregnancy. Conclusions: The prevalence
of cesarean section in low risk women higher than the limit recommended by WHO and
the indications were strictly medical. The risk factors correspond to those found in the
national and international literature.
Key words: Cesarean section. Risk factors. Obstetrical nursing..
Acesso remoto ao texto integral:
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GESSNER, Rafaela. Violência contra o adolescente: uma análise à luz das
categorias gênero e geração. 2013. p.161. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fonseca, Rosa Maria Godoy Serpa da
Resumo: Introdução: A violência contra o adolescente é um fenômeno atual, que
desperta grande preocupação, sobretudo devido aos altos índices de morbimortalidade
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a que está associada. Objetivo: Analisar o fenômeno da violência contra o adolescente
à luz das categorias gênero e geração.Os objetivos específicos foram: conhecer as
características da violência contra o adolescente a partir das notificações no
município de Curitiba, identificar, analisar o perfil e conhecer a realidade da
violência contra adolescentes abrigados. Método: Estudo exploratório e descritivo de
abordagem quantitativa e qualitativa. Compuseram os cenários de estudo a Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco para a violência de Curitiba
e quatro instituições de abrigamento do município.A fonte secundária foi constituída
pela base de dados da Rede de Proteção, correspondente aos anos de 2010 a 2012.
Os dados foram analisados pelo software SPSS, versão 20.0. Os dados das fontes
primárias foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas com 16
adolescentes abrigados, com idade entre 12 e 17 anos. As entrevistas foram gravadas
e as falas submetidas à análise de conteúdo. Resultados: Entre os anos de 2010 e
2012 foram notificados 6.677 casos de violência contra adolescentes: 2.093 em
2010; 2.322 em 2011 e 2.262 em 2012. Em 76,97% dos casos, a violência ocorreu no
domicílio, incidindo discretamente mais sobre vítimas do sexo feminino (50,5%) e com
idade entre 10 e 14 anos (63,95%). O principal tipo de violência foi a negligência
(58,32%), seguida pela física (19,22%) e sexual (14,49%). A mãe foi a principal
agressora (34,54%), contudo, o agressor altera-se a depender da natureza da violência
praticada. A maioria das notificações (50,73%) foi realizada pelo sistema de saúde
municipal, representado por Hospitais e Unidades Básicas de Saúde. Os dados
permitiram ampliar o conhecimento da problemática no município no período
analisado, embora falhas relacionadas ao processo de notificação e à qualidade dos
dados gerados levaram a limitações do estudo. Os resultados qualitativos revelaram
que os adolescentes estão expostos à violência cometida no ambiente doméstico e
fora dele, podendo ora atuar como vítimas, ora como expectadores da violência. O
medo, o temor e a impotência perante o agressor subjugam os adolescentes na relação
violenta, condição essa imposta pela posição que ocupam nas relações de gênero
e geração. Foi constatado também que os adolescentes naturalizam a violência
sofrida, especialmente a física, dificultando, assim, a possibilidade de ruptura da
situação. O abrigo emergiu como recurso institucional que pode auxiliar o processo de
superação da situação de subalternidade dos adolescentes abrigados. Conclusão:
Mais que constatar a magnitude do problema, o estudo pode fornecer subsídios para
melhorar a assistência prestada aos sujeitos vitimizados e o enfrentamento do
fenômeno, sobretudo na saúde, se privilegiadas medidas de promoção da equidade
entre os gêneros e que valorizem o adolescente como cidadão e portador de direitos
nas relações sociais.
Palavras-chave: Adolescente. Saúde do adolescente. Violência.

Abstract: Introduction: Violence against adolescents is a current phenomenon
that
arouses great concern, especially due to high rates of morbidity and mortality that is
associated. Objective: To analyze the phenomenon of violence based on gender
and generation categories. The specific objectives were to understand the
characteristics of violence against adolescents through reports recorded in the city
of Curitiba, southern Brazil, as well as to identify, analyze profile and know the
reality of violence against adolescents living in shelters. Methods: This is a descriptive
study based on quantitative and qualitative methods. The scenario of the study was
the Network for the Protection of Children and Adolescents at Risk for Violence
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and four shelters in the city. The secondary source consisted of data collection from
the Network for the Protection of Children and Adolescents of this city regarding years
2010 to 2012. These data were analyzed using SPSS software 20.0. The primary data
source was collected from semi- structured interviews of 16 sheltered adolescents, from
12 to 17 years of age. The interviews were taped and then submitted for content
analysis. Results: Between the years 2010 and 2012 were reported 6.677 cases
of violence against adolescents: 2.093 happened in 2010; 2.322 in 2011 and 2.262 in
2012. In 76.97% of these cases violence occurred at home, with a slight majority
happening to the female gender (50.5%) from 10 to 14 years of age (63.95%).
Neglect (58.32%) was the major form of maltreatment in the rank, followed by
physical (19.22%) and sexual aggression (14.49%). The mother was the main aggressor
(34.54%), however, the aggressor is altered according to the nature of the violence
practiced. Most reports (50.73%) were made by the municipal health system such as
hospitals and primary healthcare centers. The data allowed the expansion of
knowledge on this issue in Curitiba over the analyzed period, although failures
in the reporting system and quality of generated data led to limitations in this study.
The qualitative outcome showed that adolescents are exposed to violence in their
home and outside the home, and can be victims or viewers of violence. Fear and a
sense of impotence in face of the aggressor dominate the adolescents in the violent
relationship, caused by the position they hold in their gender and generation
relationships. Moreover, adolescents naturalize the violence suffered, mainly physical
violence, making it more difficult to stop the situation. The shelter came as an
institutional resource which can aid in the process to overcome the subalternity situation
of sheltered adolescents. Conclusion: More than indicate the magnitude of the
issue, this study could give information to improve the assistance given to victimized
people and address how to face this phenomenon, especially in health, if measures to
promote gender equality and to value teenagers as citizens and as having rights in
social relationships are privileged.
Key words: Violence. Adolescent. Adolescent health.
Acesso remoto ao texto integral:
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PINEDA, Aline Fagnani Pereira. Atendimento à parada cardiorrespiratória por
leigos: estudo de caso de um processo educativo. 2013. p.133. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Maeda, Sayuri Tanaka
Resumo: Pesquisa de abordagem qualitativa que consistiu em avaliar o potencial de
leigos para atuar como circunstantes nos procedimentos de reanimação
cardiorrespiratória e no manejo do desfibrilador externo automático (DEA). Teve como
objetivos: descrever o perfil dos participantes; realizar um processo de capacitação dos
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participantes sobre os primeiros atendimentos à PCR, utilizando o protocolo de
atendimento à PCR da AHA para leigos; destacar as habilidades apontadas por eles e
analisar suas percepções sobre o processo de atendimento inicial à PCR e o manejo do
DEA. Pela especificidade do objeto de estudo, a metodologia utilizada foi pesquisaação. A investigação foi realizada na cidade de Marília/SP. O local foi selecionado por
meio de mapeamentos específicos e de acordo com a legislação estadual e municipal
sobre quais deveriam atender as exigências ao disponibilizar pessoas com capacitação
específica, além da manutenção do dispositivo DEA. Selecionou-se um local público, o
Terminal de Transporte Urbano de Marília/SP, segundo o número de circulação de
pessoas por dia. Os sujeitos deste estudo foram pessoas voluntárias, leigas,
trabalhadores de diversas categorias profissionais e ocupacionais do Terminal. Os
sujeitos participaram de reuniões informativas sobre a pesquisa e a importância dos
procedimentos iniciais à PCR. Realizou-se-se o curso de capacitação e, em seguida,
um grupo focal para coleta de dados. Focou-se nas percepções dos participantes sobre
o atendimento inicial à PCR, os sentimentos e habilidades relatadas em relação ao
processo preconizado como um todo, incluindo o manejo dos materiais envolvidos
nessa situação simulada. Posterior à coleta, os dados foram categorizados, tendo sido
usada a técnica de análise de conteúdo descrita por Bardin. Os dados foram analisados
e discutidos à luz dos referenciais teóricos e pedagógicos propostos por Paulo Freire, a
teoria do modelo de crenças em saúde do campo da promoção da saúde e o papel do
Estado democrático. Como resultados obteve-se os Grupos 1 e 2, compostos por 11
participantes, em sua maioria constituído de homens. Observaram-se diferenças
relacionadas a escolaridade, capacidade comunicativa e intensidade na participação.
As principais categorias empíricas foram: as percepções sobre cidadania; as vivências
antes do curso; a percepção sobre o processo de capacitação e a não
operacionalização do preceito legal. Em síntese, verificou-se o desconhecimento sobre
a existência do arcabouço legal, assim como direito de acesso aos serviços e bens
públicos decorrentes dos princípios normativos no resgate à cidadania. Emergiram
expressões inusitadas de medo de agir por desconhecimento e por temer
consequências do insucessos enfrentamento de processos judiciais, em contraste à
solidariedade. Sobre habilidade antes do curso de simulação, os participantes relataram
alguma vivência na preparação para o advento mal súbito, sobressaindo a insuficiência
no aprendizado das habilidades manuais. Após a simulação, houve relatos de
possibilidade e de enfrentamento da situação como circunstante, valorizando a
oportunidade de aprendizado e apontando a necessidade de maior tempo para a
assimilação de conteúdo, com foco nas habilidades em massagem cardíaca e
segurança na condução da situação. Quanto à tecnologia DEA, foram unânimes quanto
à facilidade interativa com o circunstante. Enfatizaram a necessidade de implementar
processos de capacitação para leigos com o uso do DEA, condicionados à mobilização
da sociedade civil n a operacionalização dos dispositivos legais por meio de
reordenamento das políticas públicas locais.
Palavras-chave: Desfibrilador externo automático. Parada cardíaca. Promoção da
saúde.

Abstract: Qualitative research, which was to assess the potential for laymen to act as
bystanders in CPR procedures and management of the automated external defibrillator
(AED). Aimed to describe the profile of the participants, conduct a training process with
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the participants on the first calls to PCR using the PCR protocol compliance with AHA
for laymen; highlight the skills mentioned by participants and analyze the perceptions of
participants about the process of initial care and management of the PCR DEA. The
specificity of the object of study, the methodology was action research and the test was
performed in the city of Marilia / SP. The sites were selected through specific mappings
and in accordance with state law and city where they should meet the requirements to
provide people with specific training in addition to maintaining the device DEA. We
selected the public place, Terminal Urban Transport Marilia/SP according to the number
of movements of people per day. The subjects of this study were secular groups, made
up of volunteers / workers of various professional and occupational this Terminal.
Proceeded methodological following routes: the subjects participated in briefings on the
research procedures and the importance of the initial PCR. Proceeded to the training
course and programming focus group data collection. Focused on participants'
perceptions about the initial care to PCR, feelings and skills reported in relation to the
process advocated as a whole, including the handling of the materials involved in this
situation simulated. After collection, the data were categorized, relying on the technique
of content analysis described by Bardin. Data were analyzed and discussed in the light
of theoretical / pedagogical proposed by Paulo Freire's, theory of health belief model in
the field of health promotion and the role of the democratic state. The results obtained
Groups 1 and 2, comprising 11 participants, mostly consisting of men. Observed among
members, differences related to education: communication ability and intensity of
participation. The main categories were: perceptions of citizenship; experiences before
the course, the perception about the training process and not operationalize the legal
precept. In summary there was ignorance about the existence of the legal framework for
the majority, as well as right of access to public goods and services resulting in the
rescue of normative principles to citizenship. Emerged unusual expressions of fear to act
by ignorance and/or fear the consequences of failure to act and facing lawsuits contrast
with the predominance of either solidarity. About skills before the course simulation,
emerged on experience in preparation for the event sudden illness, highlighting the
inadequacy of learning with regard to craftsmanship. After the simulation showed reports
of chance and face the situation as bystander, valuing the learning opportunity and
pointing the need for more time in the assimilation of content focusing on skills in CPR
and driving safety of the situation. As for technology DEA was unanimous to its ease
interactive with the bystander. It was emphatically the need to implement the processes
of training lay people using the DEA, conditioned the mobilization of civil society in the
operationalization of legal devices through reorganization of local public policies.
Key words: Cardiac arrest. Automated external defibrillator. Health promotion.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Hoga, Luiza Akiko Komura
Resumo: Introdução: A assistência ao parto passou por diversas e intensas
modificações ao longo do tempo. A mais evidente foi a mudança de seu local de
realização, que passou do ambiente domiciliar para o hospitalar. Esta mudança implicou
na necessidade da parturiente reconhecer o momento ideal de sair de casa e dirigir-se
ao hospital em busca de assistência. Objetivos: Explorar quais fatores influenciam o
processo decisório da gestante sobre o momento de sair de casa em busca de
assistência ao parto e entender como são exercidas tais influências. Identificar quais
pessoas interferem nesta decisão. Reconhecer quais são as demandas por suporte
social e por assistência profissional das gestantes em relação ao referido processo
decisório. Metodologia: Neste estudo foi utilizada abordagem qualitativa de pesquisa.
Optou-se pela utilização de análise de narrativa como método de estudo. Os dados
foram coletados junto a 30 puérperas internadas no setor de alojamento conjunto de um
hospital público localizado na Cidade de São Paulo. Foi realizada análise temática das
narrativas produzidas, agrupamento das unidades de significado de cada uma delas,
identificação dos elementos temáticos comuns às mesmas, elaboração de categorias
temáticas e validação das categorias com as participantes do estudo. Resultados:
Foram elaboradas duas categorias descritivas para expressar a experiência coletiva:
Recebendo orientações, suporte social e fazendo escolhas: o planejamento da ida para
o hospital no momento do parto e Entre o planejado e o imprevisível: o processo
decisório sobre o momento de ir para o hospital em busca de assistência ao parto.
Considerações finais: O processo decisório das mulheres é fundamentado, sobretudo,
na rede de suporte social e nas orientações recebidas de profissionais de saúde. Os
profissionais atuantes no pré-natal devem desenvolver ações mediante consideração do
contexto social das gestantes e integração da família no atendimento. Isto é
fundamental para a qualidade da assistência.
Palavras-chave: Assistência ao parto. Enfermagem obstétrica. Relações familiares.

Abstract: Introduction: The childbirth care has passed through several different and
intense modifications over time, of which the most evident was the change of the place
where it is performed, which has passed from the home context to the hospital. This
change resulted in the need of the pregnant woman recognize the ideal moment to leave
home and go to the hospital searching for childbirth care. Objectives: To explore what
are the factors that influence decision process related to the moment to go to the
hospital searching for the childbirth care and how these influences are exerted, identify
people who interfere this decision and identify the demands for social support and
professional support for pregnant women in relation to the decision process regarding to
leave home to search for the childbirth care. Method: The theme was approached
through qualitative research. The narrative analysis was the research method. Data
were collected from 30 women in the rooming-in setting of a public hospital located in
the City of São Paulo. The thematic analysis of the narratives was performed, meaning
units of each narrative was grouped, thematic elements common to narratives were
identified, and the elaborated categories were validated by the study participants.
Findings: Two descriptive categories that express the collective experience were
elaborated: "Receiving guidance, social support and making choices: planning the going
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to the hospital at the moment of childbirth" and "Between the planned and the
unpredictable: decision process about the time to go to the hospital searching for
childbirth care". Final Considerations: The decision-making process of women is
reasoned especially in the social support network and also in the orientation received
from health care providers. The professionals involved in prenatal care should develop
actions considering the pregnant womens social context and the family members should
be integrated in the provision of prenatal care. The adoption of these measures is
essential for the improvement of the quality of care
Key words: Family relations. Midwifery. Obstetrical nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Tsunechiro, Maria Alice
Resumo: Este estudo buscou analisar a assistência pré-natal oferecida às gestantes
matriculadas no Programa de Pré-Natal (PN) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
da zona sul do Município de São Paulo. Os objetivos foram: descrever a organização e
a estrutura da UBS; caracterizar as gestantes, conforme dados sociodemográficos e
clínico-obstétricos; analisar o processo da assistência PN, conforme os indicadores de
processo do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) ampliado,
os critérios de adequação do pré-natal e o Índice de Kessner modificado por Takeda.
Trata-se de um estudo transversal com coleta de dados por meio de entrevista com o
responsável pela unidade e consulta aos dados de prontuários de gestantes
matriculadas em 2011. A amostra compôs-se de 308 prontuários. A coleta de dados foi
realizada entre dezembro de 2012 e março de 2013. O estudo integra o projeto
Assistência pré-natal em uma região da zona sul do Município de São Paulo financiado
pelo CNPq (Processo no. 485264/2011-0), realizado em 12 UBS do Distrito de Capão
Redondo em São Paulo que prestam atendimento às gestantes, pelo Programa Mãe
Paulistana, no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF). O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP - Parecer nº.
145.651 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo - Parecer nº. 156.805. Os resultados mostraram que a estrutura do serviço
atende aos requisitos para o desenvolvimento de ações preconizadas para a atenção
PN, apesar da insuficiência de médicos. As gestantes eram jovens, média da idade 24
anos; 52,3% da raça parda; 58,2% com 8 a 11 anos de estudo; 43,6% com
companheiro e filhos; 87,9% casadas ou solteiras com união estável; 40,0%
primigestas. Observou-se que: 82,1% da amostra iniciaram o PN até 16 semanas de
gestação; 84,1% fizeram o número mínimo de seis consultas; 63,6% tiveram, pelo
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menos, uma consulta no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro; 16,2%
iniciaram o PN até 16 semanas de gestação, realizaram o mínimo de seis consultas e
todos os exames básicos; 13,3% iniciaram o PN até 16 semanas de gestação, fizeram o
mínimo de seis consultas, os exames básicos e a consulta de puerpério (CP); 9,7%
iniciaram o PN até 16 semanas de gestação, realizaram o mínimo de seis consultas, os
exames básicos, a CP e a dose imunizante da vacina antitetânica; 67,5% eram imunes
ou receberam a imunização antitetânica e 89,0% realizaram a CP. Pelo Índice de
Kessner modificado por Takeda, 79,2% gestantes tiveram o PN adequado; 5,9%
inadequado e 14,9% intermediário. Não foram encontradas diferenças entre os grupos
PN adequado e inadequado em quase a totalidade das variáveis estudadas. Concluiuse que a assistência pré-natal da ESF vem se mostrando como um modelo de atenção
com bons resultados de adequação pré-natal aos critérios do PHPN e do Índice de
Kessner modificado por Takeda. Não obstante, os registros mostraram falhas no
atendimento à realização de exames básicos, imunizações e participação em grupos
educativos.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Assistencia pré-natal. Enfermagem
obstétrica. Indicadores de qualidade em assistência à saúde.

Abstract: This study investigates the prenatal care provided to pregnant women
enrolled in Prenatal (PN) Care Program in a Primary Health Unit (PHU) in the south
zone of São Paulo. The aims were to describe the organization and structure of PHU;
characterize pregnant women, according to sociodemographic, clinical and obstetric
data, analyze the process of PN care in accordance with expanded process indicators of
national Program for Humanization of Prenatal and Birth (PHPB), standards for
adequacy of prenatal care and Kessner index modified by Takeda. This is a crosssectional study with data collection through interviews with the responsible of the unit
and examination the data from medical records of pregnant women enrolled in 2011.
The sample consisted of 308 records. Data collection had been done through December
2012 to March 2013. The study integrates the Prenatal care in a region of the southern
zone of São Paulo " project supported by CNPq (Process no. 485264/2011-0),
conducted in 12 PHU of Capão Redondo district in São Paulo that provide care for
pregnant women, under the Mother Paulistana program through Family Health Strategy
(FHS) . The project was approved by the Research Ethics Committee of the School of
Nursing - Decision nº. 145.651 and by the Ethics Committee in Research of the
Municipal Health Secretary of São Paulo - Decision nº. 156.805. The results showed that
the structure of the service meets the requirements for the development of actions
recommended for the PN care, despite the shortage of medical doctors. The women
were young, mean age 24 years, 52,3% biracial; 58,2% with 8-11 years of education,
43,6% had a partner and children, 87,9% married or single in a stable relationship;
40,0% primigravidae. It had been observed that 82,1% of the sample began PN care up
to 16 weeks of gestation; 84,1% had the minimum number of six appointments, 63,6 %
had at least one appointment in the first quarter, two on the second and three in the
third, 16,2% began PN care up to 16 weeks of pregnancy, had a minimum of six
appointments and did all basic examinations, 13,3 % began PN care up to 16 weeks of
pregnancy, have a minimum of six appointments, basic tests and a puerperal
appointment (PA), 9,7% began PN care up to 16 weeks of pregnancy, had a minimum of
six appointments, did the essential exams, PA and immunizing dose of tetanus vaccine,

280

67,5% were immune or received tetanus immunization and 89,0% had PA. Analyzing
PN care by Kessner index modified by Takeda, 79,2 % pregnant women had adequate
PN care; 5,9% inappropriate and 14,9% intermediate. No differences were found
between appropriate and inappropriate PN care groups in almost all the variables
studied. It was concluded that prenatal care under FHS has been showed a model of
care with good results of adequacy to prenatal care criteria of PHPB and Kessner Index
modified by Takeda. Nevertheless, the records showed flaws in to carry out basic
examinations, immunizations and participation in educational groups
Key words: Access to health services. Indicators of quality in health care. Midwifery
nursing. Prenatal care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-14082014-111211/pt-br.php

Nº de Classificação: 19136
BARROS, Anna Luiza Monteiro de. Cuidar em liberdade: o usuário cumprindo
medida de segurança em CAPS III. 2013. p.158. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Barros,Sônia
Resumo: O cuidado em liberdade de pessoas cumprindo medida de segurança no
contexto de um CAPS III, tema do presente trabalho, inscreve-se num ponto de tensão
entre as concepções da Reforma Psiquiátrica brasileira e as questões pertinentes às
pessoas em conflito com a lei. O tema não tem acúmulo de conhecimentos, conforme
evidenciado pela pesquisa bibliográfica. Este estudo demonstra como um sujeito
cumprindo medida de segurança é acompanhado num serviço comunitário de saúde
mental e sustenta a argumentação do direito ao cuidado em liberdade. Os objetivos
são: conhecer como um CAPS III da Cidade de São Paulo se organiza para cuidar de
uma pessoa cumprindo medida de segurança e quais os efeitos do cuidado para a vida
dessa pessoa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utiliza o Estudo de Caso como
procedimento metodológico para a apreensão e compreensão dos dados empíricos. O
marco teórico que norteia este estudo é a desinstitucionalização como estratégia de
produção de direitos. São 13 (treze) os sujeitos do estudo entrevistados utilizando-se a
entrevista semi-estruturada. O material empírico submetido à análise temática resultou
nas categorias empíricas: 1) Narrativa da história de vida do Emanuel; 2) Processos de
Trabalho em Saúde Mental; 3) Dispositivo para o cuidado em liberdade: o CAPS; 4) A
Necessária Formação do Trabalhador da Saúde Mental. Resultados: na análise
temática dos discursos foram identificados o objeto complexo do cuidado e suas
necessidades, os agentes dos distintos processos de trabalho, os instrumentos e as
finalidades destes processos de trabalho, ou o objeto transformado, isto é, um sujeito
atravessado, tocado e interferido pelo cuidado. O CAPS é o lócus onde os processos de
trabalho se organizam para dar conta das necessidades do objeto de cuidado,
utilizando como instrumentos de intervenção: escuta, afeto, grupos, pintura,
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atendimentos individuais, equipe de referência, conhecimentos técnicos, projeto
terapêutico singular e o projeto de geração de trabalho e renda na perspectiva da
Economia Solidária. Aspectos positivos e negativos do processo de trabalho aparecem
nos discursos, que revelam como os sujeitos entendem o CAPS, a constituição do
projeto institucional do serviço, como o avaliam, a ações intersetoriais que o caso
demandou e as questões da interface com a Justiça. Identificou-se nos discursos dos
agentes dos processos de trabalho a necessidade de formação para a prática cotidiana
do cuidado e preocupação com a questão da violência: como intervir e como prevenir.
As informações específicas das pessoas em conflito com a lei também são abordadas
no discurso dos entrevistados que evidenciam grande lacuna nesta área. Depreende-se
dos discursos que a construção do Projeto Terapêutico Singular neste serviço pauta-se
na construção de estratégias que visam responder às necessidades das pessoas,
conforme as diretrizes das políticas públicas de saúde mental e da Reforma Psiquiátrica
brasileira. As pessoas em conflito com a lei apresentam uma necessidade que é
específica, particular, de agenciamento de possibilidade de defesa. Outros sujeitos
podem demandar outras necessidades e os serviços, para serem efetivos, têm que
atender todo mundo: têm que saber agenciar recursos para quem chega.
Palavras-chave: Desinstitucionalização. Políticas públicas. Saúde mental.

Abstract: The care of people after a pleading insanity is made in freedom and can be
done in a Mental Health Center (CAPS III), that is the theme of this master, and its a
tension point at the conceptions of the brazilian Psychiatric Reform and people who
have conflicts with the law. Theres no enough and significant accumulation of
knowledge about this theme as the bibliography shows. This study can be used to make
understandable as a person after the plea of insanity is followed in a treatment system in
a community service of mental health. The goals: to know how a Mental Health Center
of the city of São Paulo is organized to take care of people after a plea of insanity and
what are the effects for this person. Its a qualitative study that uses the Study of Case as
methodological procedure for the apprehension and understanding of the empirical data.
The theoretical reference that guides this study was the deinstitutionalization as strategy
for the production of rights. The 13 (thirteen) people of the study were interviewed, using
a interview semi-structured. The empirical material after thematic analyzes showed: 1)
Narrative of Emanuels life story; 2) work processes in mental health 3) A service for the
treatment in freedom: the CAPS; 4) The necessary graduation of the worker in Mental
Health. Results: In the Thematic Analyzes of the speech were identified: the complex
object of care and its needs, the agents of the distinct processes of work, the
instruments and its purposes of work processes: a person crossed, touched and
interfered for the care. The CAPS is the setting where the work processes are organized
to give support of the needs of this work object, and it uses instruments for intervention:
as the listening, affection, groups, painting, individual consults, reference team, technic
knowledge, Individual Therapeutic Projects and a project to generate employment and
income in view of the Solidarity Economy. Positive and negatives aspects of the work
process are also found in the speeches, what also shows that the people understand the
CAPS, and the law of the institutional design of the service, such as assessing, the
intersectoral actions demanded that are issues of interface with the justice. Were found
in the speeches of the CAPS employees the need of studying to the daily practices of
care and the concern with the violence matter: how the make an intervention and
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prevention. The specific information of people in debit with law are given also in the
speeches of people that reveal a big gap in this area. People in conflict with the law
have a need that is specific, particular, the possibility of defense. Other people can
demand other needs and the services, for been effective, have to attend everybody: they
need to be able to give resources for those arriving.
Key words: Mental health. Deinstitutionalization. Public policies.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-31072014-152831/pt-br.php
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LUCENA, Fabiana Santos. O que pode um agente comunitário de saúde?
Processos de trabalho em saúde mental na atenção básica. 2013. p.162.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Silva, Ana Luisa Aranha e
Resumo: Trata-se de uma pesquisa participante cujo objeto de estudo é trabalho em
saúde mental do Agente Comunitário de Saúde, um dos principais sujeitos envolvidos
na Estratégia Saúde da Família (ESF). Os objetivos da pesquisa são: captar e analisar
o processo de trabalho em saúde mental dos ACSs, (finalidades, objeto e instrumentos)
de uma Unidade Básica de Saúde a partir de sua própria voz; problematizar e
compreender os pressupostos que fundamentam a ação de saúde mental dos ACSs;
sistematizar e ampliar, por meio da Oficina de Trabalho, o conhecimento do grupo de
ACS sobre o processo de trabalho em saúde mental no território, na perspectiva das
diretrizes da Reforma Psiquiátrica brasileira. O conceito de práxis foi eleito para
compreender e analisar o trabalho do ACS e sua prática em saúde mental. Cinco
categorias emergiram das análises compartilhadas: Quem são as Agentes Comunitárias
de Saúde; Formação e reconhecimento; O que consideram potenciais de fortalecimento
e desgaste no trabalho; Gênero e Processos de trabalho em Saúde Mental. A escolha
da Oficina de Trabalho como estratégia metodológica permitiu a elaboração teórica e
prática das potencialidades e limites do cotidiano do trabalho das ACSs, o intercâmbio
de ideias, crenças e práticas sobre saúde. As cinco histórias das pessoas
acompanhadas pelas ACSs (processos de trabalho em saúde mental) demonstram
perda de poder contratual e empobrecimento das redes sociais das pessoas e famílias
acompanhadas. As finalidades dos processos de trabalho relacionam-se à recolocação
das pessoas ou núcleos familiares (objetos de trabalho) na posição de cidadãos e
sujeitos que devem participar da vida social. As concepções e intervenções
(instrumentos de trabalho) que permeiam os cuidados estão associadas aos conceitos
de desinstitucionalização, autonomia e reabilitação psicossocial (moradia e da troca de
identidades). As ACSs reconhecem que as intervenções devem ser desenvolvidas por
toda a equipe de forma integrada. A solidariedade aparece como um marcador
importante das práticas dessas profissionais podendo ser entendida como um perfil
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social da profissão. O trabalho em saúde mental não apareceu dissociado das práticas
dessas agentes e possui forte relação tanto com uma práxis reiterativa quanto com uma
práxis criativa. Ao mesmo tempo em que pautam seu trabalho por normas e diretrizes, o
objeto de trabalho em saúde mental (a pessoa no seu contexto de vida) parece invocar
uma práxis criativa. Grande parte do sofrimento dessas trabalhadoras aparece
associada à falta do reconhecimento profissional, que associam à falta de acesso à
formação técnica. Evidencia-se a complexidade do trabalho dessas Agentes, na medida
em que lidam com uma realidade dura, produto de uma estrutura social excludente, e
que representam o Estado na garantia de direitos para a população atendida. Elas
ficam num lugar entre as carências diversas da população e a falta de respostas
efetivas para transformar a condição de saúde das famílias que atendem. Mesmo assim
foi possível verificar que o trabalho dessas Agentes possui grande potência de
transformação das realidades.
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde. Programa de saúde da família. Saúde
mental.

Abstract: The study is a participative research whose object of study is the work on
Mental Health by the Community Health Worker (ACS), one of the main subjects at the
Family Health Strategy (ESF). The aims of this study are: to collect and to analyze the
work process on Mental Health by the Community Health Workers (purposes, object and
tools) of a Health Center from their own perspective; to render problematic and to
comprehend the presuppositions that underlies their actions; to systematize and to
extend, through a workshop, their knowledge on the process of work on Mental Health in
accordance with the guidelines of the Brazilian Psychiatric Reform. The concept of
praxis has been chosen to understand and to analyze the work of the ACS and their
practice on Mental Health. Five categories have emerged from shared analysis: Who are
the ACS; Professional education and acknowledgment; What they consider to be the
invigorating and the wasting potentials of their work; Gender; and the work processes on
Mental Health. The choice of a workshop as a methodological strategy allowed the
theoretical and practical elaboration of the potentialities and limits of the daily work of the
ACS, the exchange of ideas, beliefs and practices on health. The five stories brought by
the ACS (processes of work on Mental Health) demonstrate that the patients and family
have lost contractual power and their social network. The aims of the work processes
are related with the outplacement of the patients and families (objects of work) as
citizens and individuals who should participate in social life. The conceptions and
interventions (tools of their work) that permeate care are associated with the concepts of
deinstitutionalization, autonomy and psychosocial rehabilitation. The ACS recognize that
the actions must be developed by the entire team of the Health Center, in an integrated
manner. The solidarity shows up as an important practice of these professionals, almost
a necessity. The work on Mental Health doesn't appear dissociated from the practices of
these workers and it presents strong relation with both a repetitive and a creative praxis.
While they guide their work through standards and guidelines, the object of mental
health work (the person in their life context) seems to invoke a creative praxis. Much of
the suffering by these workers appears associated with a lack of professional
recognition, which they relate to their lack of access to technical training. This study
highlights the complexity of the work of these agents, insofar as they deal with a harsh
reality, product of social exclusion, and represent the State at ensuring rights for the
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population served. They are placed between the various needs of the population and the
lack of effective responses on transforming the health condition of the families they
serve. Still, it was possible to verify that the work of these agents has a great power on
changing realities
Key words: Community health worker. Family Health Program. Mental health.
Acesso remoto ao texto integral:
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MERCES, Neuri Pires das. Atitudes de estudantes de psicologia acerca do álcool,
do alcoolismo e do alcoolista. 2013. p.81. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Vargas, Divane de
Resumo: Introdução: O estudo da atitude dos profissionais de saúde frente ao álcool,
ao alcoolismo e ao alcoolista ainda é escasso na literatura brasileira, e, em relação às
atitudes dos psicólogos e estudantes de psicologia, não estão disponíveis na literatura
nacional estudos que tenham se ocupado desse fenômeno. Após os movimentos
sanitaristas da reforma psiquiátrica no Brasil, no final da década de 1980, houve
aumento significativo desses profissionais em vários serviços de saúde, inclusive
naqueles destinados ao atendimento de pessoas com problemas relacionados ao álcool
e ao alcoolismo. O que torna importante identificar questões relacionadas ao preparo e
às atitudes dos futuros profissionais de psicologia frente ao álcool, ao alcoolismo e ao
alcoolista. Objetivo: Verificar e analisar as atitudes dos estudantes de psicologia frente
ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. Método: Estudo exploratório de abordagem
psicométrica, realizado com uma amostra de 159 estudantes do último ano do curso de
psicologia de três faculdades da cidade de São Paulo. Para coleta de dados utilizou-se
a Escala de Atitudes Frente ao Álcool, ao Alcoolismo e ao Alcoolista (EAFAAA) e um
questionário sociodemográfico. Para análise dos dados utilizaram-se testes da
estatística descritiva (frequências simples, porcentagens e médias) e para verificar se
existia diferenças de atitude entre os três grupos realizou-se uma análise de variância.
Resultados: Observou-se que, de modo geral, os 159 estudantes apresentaram
tendência de atitudes positivas frente ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. Os
estudantes das três faculdades apresentaram atitudes positivas para os fatores 1 (o
trabalhar e o se relacionar com o alcoolista) e 2 (as atitudes frente ao alcoolista). Houve
diferença estatística significativa (p=0,005) para os fatores 3 (atitudes frente ao
alcoolismo, etiologia) e 4 (as atitudes frente ao uso do álcool) e na escala total para a
Faculdade A em relação às faculdades B e C. A verificação de confiabilidade da
EAFAAA estimada pelo alfa de Cronbach indicou boa consistência interna (0,90).
Conclusão: Os estudantes de psicologia apresentaram tendência a atitudes positivas,
segundo os resultados da EAFAAAA. Os estudantes da faculdade que tiveram
experiência ou contato com o alcoolista apresentaram atitudes mais positivas do que
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aqueles que só tiveram preparo em sala de aula. Assim a necessidade de rever a grade
curricular e a inserção de estudantes de psicologia, desde a graduação, em serviços de
atenção especializados ao usuário de álcool é de extrema relevância social.
Palavras-chave: Abuso de álcool. Alcoolista. Educação superior.

Abstract: Introduction: The study of the attitudes of health professionals towards
alcohol, alcoholism and the alcoholic is still scarce in Brazilian literature, and the
attitudes of psychologists and psychology students, are not available in the national
studies that have been busy this phenomenon. After the movements sanitary psychiatric
reform in Brazil in the late 1980s, a significant increase of these professionals in various
health services, including those intended to care for people with alcohol problems and
alcoholism. What makes it important to identify issues related to the preparation and
attitudes of future professionals in psychology towards alcohol, alcoholism and
alcoholics. Aim: To investigate and analyze the attitudes of psychology students towards
alcohol, alcoholism and alcoholics. Method: An exploratory study of psychometric
approach, conducted with a sample of 159 students of the final year psychology three
colleges of the city of São Paulo. For data collection we used the Scale of Attitudes
Towards Alcohol, Alcoholism and alcoholics (EAFAAA), and a demographic
questionnaire. Data analysis tests were used descriptive statistics (simple frequencies,
percentages and means) and to check whether attitudinal differences existed among the
three groups performed an analysis of variance. Results: It was observed that, in
general, the 159 students showed a trend of positive attitudes towards alcohol,
alcoholism and alcoholics. Students from the three schools showed positive attitudes to
factors 1 (the work and relate to the alcoholic) and 2 (attitudes towards alcoholic). There
was a statistically significant difference (p = 0.005) for the three factors (attitudes toward
alcoholism, etiology) and 4 (attitudes towards alcohol use) and full scale for the College
in relation to colleges B and C. A reliability check of EAFAAA estimated by Cronbach's
alpha indicated good internal consistency (0.90). Conclusion: The psychology students
tended to have positive attitudes, according to the results of EAFAAAA. College
students who have had experience or contact with alcoholics showed more positive
attitudes than those who had only preparation in the classroom. Thus the need to revise
the curriculum and the inclusion of psychology students, since graduating in specialized
care services to the user of alcohol is of utmost social relevance
Key words: Alcohol abuse. Alcoholics. Higher education.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Borges, Ana Luiza Vilela
Resumo: Introdução: A anticoncepção de emergência é um método contraceptivo
usado após a relação sexual desprotegida. Apesar da sua alta eficácia e de estar
disponível gratuitamente na rede pública de saúde, ainda é subutilizada. Objetivo:
Identificar as razões e analisar os determinantes do não uso da anticoncepção de
emergência quando indicada. Método: Estudo quantitativo, do tipo transversal, realizado
com amostra probabilística de mulheres grávidas usuárias de 12 Unidades Básicas de
Saúde da Supervisão Técnica de Saúde do Butantã, São Paulo (n=515), entre março e
junho de 2013. O não uso da anticoncepção de emergência quando indicada foi
considerado quando as mulheres eram classificadas como tendo gravidez não
planejada ou ambivalente segundo o London Measure of Unplanned Pregnancy
(n=366). No Stata 12.0, os dados foram analisados por meio de regressão logística
multinomial. O grupo de mulheres que usou a anticoncepção de emergência para
prevenir a gravidez em curso foi comparado com dois grupos: o de mulheres que estava
usando algum método contraceptivo, mas não anticoncepção de emergência no mês
em que ficou grávida, e o grupo de mulheres que não usou métodos contraceptivos
nem anticoncepção de emergência nesse período. Resultados: Apesar da maioria
conhecer a anticoncepção de emergência (96,7%), apenas 9,8% a usou para prevenir a
gravidez em curso. A principal razão para o não uso foi pensar que não iria engravidar
(47,6%). Outras razões, como querer engravidar/ter um filho no futuro e não pensar ou
não se lembrar do método também foram amplamente referidas pelas mulheres. Os
determinantes do não uso da anticoncepção de emergência para as mulheres que
usavam métodos contraceptivos foram a não consciência do risco de engravidar
[OR=3,44; IC95%: 1,48-8,03] e morar com o parceiro [OR=3,23; IC95%: 1,43-7,28].
Para aquelas que não usavam métodos contraceptivos, morar com o parceiro [OR=
3,19; IC95%: 1,40-7,27], gravidez ambivalente [OR: 3,40; IC95%: 1,56-8,54] e o não
uso prévio do método [OR=3,52; IC95%: 1,38-8,97] foram associados ao não uso da
anticoncepção de emergência. Conclusões: Viver com um parceiro pode fazer com que
a mulher se sinta menos preocupada em evitar uma gravidez, ou seja, menos propensa
a usar a anticoncepção de emergência. De toda forma, reconhecer as situações em que
corre o risco de engravidar, saber por experiência própria como obter e usar o método e
ter claras intenções reprodutivas podem aumentar o uso da anticoncepção de
emergência quanto indicada.
Palavras-chave: Anticoncepção pós-coito. Gravidez não planejada. Saúde reprodutiva.

Abstract: Introduction: Emergency contraception is a contraceptive method to be used
after unprotected intercourse. Despite its high efficacy, availability both at primary health
care and private pharmacies in Brazil, it is still underutilized. Objective: To identify the
reasons and analyze the determinants of emergency contraception non-use when
indicated. Method: Cross-sectional, quantitative study conducted with a probabilistic
sample of pregnant women from 12 Primary Health Facilities at the Health Supervision
of Butantã, São Paulo, Brazil (n=515), from March to June 2013. We considered an
emergency contraception non-use when indicated women who were either in an
unplanned or ambivalent pregnancy according to the London Measure of Unplanned
Pregnancy (n=366). In Stata 12.0, we used multinomial logistic regression to analyze the
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data. Women who used the method to prevent the current pregnancy were the reference
and were compared to two groups of women: those who did not use emergency
contraception, but used another method; and those who used no method at all. Results:
Although there was a high proportion of emergency contraception awareness (96.7%),
only 9.8 % used it to prevent the current pregnancy. The main reason for non-use was
believing that she would not become pregnant (47.6%); but wanting to become pregnant
in the future and not remembering to use the method were also largely reported.
Associated aspects to emergency contraception non-use among women who used a
method were not being aware of pregnancy risk [OR=3, 44; IC95%: 1,48-8,03] and
cohabitation with a partner [OR=3,23; IC95%: 1,43-7,28]. Among women that did not
use any contraception, cohabitation with a partner [OR= 3,19; IC95%: 1,40-7,27],
ambivalent pregnancy [OR: 3,40; IC95%: 1,56-8,54] and no previous use of emergency
contraception [OR=3,52; IC95%: 1,38-8,97] were associated with the method non-use.
Conclusions: Living with a partner can make a woman feel less concerned about
preventing a pregnancy, which means, less likely to use emergency contraception.
Eventually, having skills to recognize pregnancy risk situations, having experience on
how to use and when to obtain the pill and a clear pregnancy intention can increase the
use of emergency contraception when indicated
Key words: Contraception postcoital. Pregnancy unplanned. Reproductive health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-14082014-102412/pt-br.php

Nº de Classificação: 18915
MIRANDA, Cynthia de Castro. Cuidadores de idosos restritos ao leito: estudo da
qualidade de vida. 2013. p.96. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: A pessoa idosa acometida por alguma doença incapacitante necessita de um
cuidador que a ajude a desempenhar tarefas, desde as rotineiras até as mais
complexas. O presente estudo teve por objetivo investigar a qualidade de vida (QV) dos
cuidadores domiciliares de idosos restritos ao leito, pertencentes ao Projeto de Serviços
de Orientação no Lar SOL da Unimed de Poços de Caldas - MG. Trata-se de um estudo
quantitativo, exploratório e descritivo, que utiliza o Questionário World Health
Organization Quality of Life - WHOQOL Bref e o Questionário Perfil dos Cuidadores
como instrumentos de trabalho. Dos 52 idosos acamados, foram entrevistados 44
cuidadores, que atenderam aos critérios de inclusão (ser cuidador principal do idoso por
no mínimo seis meses, ser alfabetizado e concordar em participar da pesquisa). Para
entender a dinâmica do cuidado, foi importante conhecer as características do idoso
acamado. Mais da metade (54,5%) desses idosos são do sexo feminino, com idade
média de 82 anos e peso em média 65,7 kg. As doenças crônicas determinaram a
dependência dos idosos, sendo a maioria decorrente de Mal de Alzheimer e Acidente
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Vascular Encefálico. Quanto aos cuidadores, estes foram divididos em dois grupos:
cuidadores informais (CI) e cuidadores formais (CF), a maioria do sexo feminino
(93,2%). Os cuidadores formais têm o maior contingente na chamada meia idade. Já os
cuidadores informais, metade pertence à meia idade e a outra metade pertence à
chamada 3°Idade. A maioria desses cuidadores sentem dores no corpo ao realizar as
tarefas de cuidar e afirmam não terem tempo para o autocuidado. Apesar de desejarem
realizar caminhadas, viagens, ir à missa e passeios, não veem possibilidades,
principalmente por não terem com quem rodiziar o cuidado e com isso aumenta a
sobrecarga. Quanto às práticas de atividades físicas e alongamentos, essas são pouco
adotadas entre os cuidadores. A QV avaliada por meio do WHOQOL-Bref apontou-a
como intermediária, não tendo diferença significativa para os dois grupos. O domínio
físico teve o melhor escore médio em relação às outras facetas, estando bem próximo à
QV boa. Já o domínio psicológico e o social tiveram o pior escore, sendo classificadas
como intermediária. O escore médio do domínio meio ambiente ficou entre
intermediária. A QV dos cuidadores foi alterada após cuidar do idoso acamado e mostra
que descuidam da sua própria saúde. Uma assistência fisioterápica dirigida ao
cuidador, com foco no seu condicionamento físico, poderia contribuir para um melhor
enfrentamento dessa rotina diária e com isso melhorar a sua QV.
Palavras-chave: Cuidado domiciliar. Cuidador. Idoso.

Abstract: The Elder affected by some crippling disease requires a caregiver to help
perform tasks, from routine to the most complex. The present study aimed to investigate
the quality of life ( QOL) of home caregivers of elderly bedridden belonging to the Draft
Guidance Services at Home - SUN Unimed Poços de Caldas - MG . This is a
quantitative, exploratory and descriptive, using as instruments of analysis World Health
Organization Quality of Life - WHOQOL Bref and Questionnaire "Profile of Caregivers" of
the 52 elderly bedridden, were interviewed 44 caregivers who met the inclusion criteria
(being the primary caregiver for the elderly for at least six months, literate and agree to
participate in the research). To understand the dynamics of care, it was important to
know the characteristics of the elderly bedridden. More than half (54.5 %) of the elderly
are women, the average age was 82 years and weigh on average 65.7 kg. Chronic
diseases have determined the dependence of the elderly, mostly due to Alzheimer's
disease and Stroke. As for caregivers , patients were divided into two groups , informal
caregivers (CI) and formal caregivers (CF) , the majority are female (93.2 %) , formal
caregivers have the largest contingent in the " middle age " , informal caregivers already
half belong to the middle-aged and the other half belongs to the so called 3rd age . Most
of these caregivers feel pain in the body to perform the tasks of caring for the elderly,
and refer not have time for self-care. Though wish to perform hiking, traveling, going to
Mass and tours, see no possibilities, especially for not having someone self-care and
thus increases the overhead. Regarding physical activities and stretching, these are
poorly adopted among caregivers. QOL assessed by means of the WHOQOL - Bref
showed it as intermediate, with no differences for the two groups. The physical domain
had the best average score in relation to other facets, being right next to QV good."
Already the psychological domain social and had the worst score, classified as
intermediate". Mean score for the environment domain was between "intermediate".
QOL of caregivers was changed after caring for the elderly and bedridden show that
neglects their own health. Physical therapy assistance directed to the caregiver,
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focusing on your fitness could contribute to a better face this daily routine and so
improve their QOL.
Key words: Caregiver. Elderly. Home care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-08102013-082535/pt-br.php

Nº de Classificação: 18567
LEMOS, Carolina. Internações em um hospital de ensino do interior do Estado de
São Paulo. 2013. p.94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços e de enfermagem
Orientador: Chaves, Lucieli Dias Pedreschi
Resumo: Objetivo: caracterizar a dinâmica da produção física e financeira de
internações hospitalares de um hospital de ensino, do interior do Estado de São Paulo,
por meio do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde,
segundo especialidade e ano. Metodologia: Pesquisa avaliativa, utilizando dados
quantitativos e qualitativos. Para a coleta de dados quantitativos foi realizada pesquisa
documental em banco de dados oficiais, do total de internações hospitalares nas
especialidades de clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia e pediatria, no período de
1996 a 2011, utilizando a estatística descritiva. Para os dados qualitativos foram
realizadas entrevistas com membros da Administração Superior do hospital. Os dados
foram agrupados por similaridade de conteúdo e articulados aos dados quantitativos.
Resultados: a população de estudo constituiu- se de 504.529 internações; apresentamse os dados dos anos correspondentes ao menor e ao maior valor das internações
hospitalares, no que diz respeito a aspectos físicos e financeiros no período. O
percentual de internações seguiu certa linearidade, variando de 5,52 a 7,09%, no ano
de menor e o de maior produção de internações, respectivamente. O montante
financeiro teve expressivo aumento, sendo que, em 1996, correspondia a 2,83% dos
recursos despendidos e, em 2011, esse valor representou 11,58% dos gastos com
internações. Analisando as especialidades, a clínica cirúrgica, em 1997, correspondia a
4,92% das internações e, em 2009, houve aumento para 7,49%; quanto aos recursos
financeiros, em 1996, o percentual de internações pagas era de 2,73%; em 2010, esse
número era de 10,90%. Em clínica médica, as internações, em 2007, representavam
5,25%, em 2011, o percentual era de 8,11%; quanto aos valores pagos, houve aumento
entre 1997 e 2011, de 2,75% para 14,03%, respectivamente. Em pediatria, em 1998, as
internações representavam 8,69% e, em 2008, esse número caiu para 4,64%; quanto
ao montante financeiro, em 1997, as internações pagas representavam 2,76% e, em
2010, aumentaram para 12,88%. Em obstetrícia, as internações, em 1996,
correspondiam a 9,33% e, em 2010, eram de 4,58%; em relação à produção financeira,
em 1997 houve um percentual de 4,11% e, em 2009, aumentou para 9,73%. Das
entrevistas, emergiram aspectos relevantes que podem explicar as variações físicas e
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financeiras das internações hospitalares, a saber: incorporação tecnológica (a inclusão
de recursos tecnológicos implica em maiores investimentos financeiros, justificando os
gastos com internações hospitalares); organização da rede de atenção à saúde (a
ordenação dos serviços de saúde, com ênfase na atenção básica pode justificar a
diminuição das internações em pediatria e obstetrícia, cujos atendimentos podem ser
realizados em serviços de menor densidade tecnológica, assim como o crescimento de
internações que requerem maior densidade tecnológica) e perfil demográfico (o
envelhecimento progressivo da população, seguido das comorbidades relacionadas,
também têm influência sobre o perfil de internações em clínica cirúrgica e clínica
médica). Conclusões: o acompanhamento das internações possibilita ao gestor
estruturar a atenção à saúde e o financiamento do hospital, constituindo-se em
importante ferramenta gerencial. A organização das redes de atenção, o perfil etário da
população e a incorporação de tecnologias repercutem na atenção hospitalar,
particularmente nas internações.
Palavras-chave: Enfermagem. Hospitais. Hospitalização. Sistema de informação
hospitalar. Sistema Único de Saúde (SUS).

Abstract: Objective: characterize the dynamics of financial and physical production of
hospitalizations at a school hospital in a city of São Paulo State through the Hospital
Information System of the Unique Health System, according to the speciality and year.
Methodology: evaluative research using quantitative and qualitative data. To collect
quantitative data, it was used the documental research in official database, the total of
clinical, surgical, obstetrics and pediatrics hospitalizations, during 1996 to 2011, using
descriptive statistics. To the qualitative data, members of the Upper Management of the
hospital were interviewed. The data were grouped by its similarities and articulated to
the quantitative data. Results: the population under study were 504.529 hospitalizations,
presenting data from the relative years, as of the lowest and to the highest number of
hospitalizations, about physics and financial during that period of time. The
hospitalizations percentage followed such linearity, ranging between 5,52% to 7,09%
during the years of lowest and highest number of hospitalizations, respectively. The
financial total had an important raise, and in 1996 it corresponded to 2,83% of the spent
means and, in 2011 this number corresponded to 11,58% of the hospitalizations spent.
Analysing the specialities, the surgical clinic in 1997 corresponded to 4,92% of
hospitalizations and, in 2009 there was a raise to 7,49%, regarding the financial means,
in 1996 the hospitalizations percentual spent were 2,73%, in 2010 these number were
10,90%. In internal medicine, in 2007 the hospitalizations represented 5,25%, in 2011
the percentual was 8,11%, regarding the spent values, there was a percentual raise
between 1997 and 2011, as of 2,75% to 14,03%, respectively. In 1998, pediatrics
hospitalizations represented 8,69% and in 2008, this number dropped to 4,64%,
regarding the financial amount, in 1997, paid admissions represented 2,76% and, in
2010, increased to 12,88%. In obstetrics, during 1996 the hospital admissions
corresponded to 9,33% and, in 2010, they were 4,58%, regarding the financial
production, in 1997 there was a 4,11% percentual and, in 2009, it increased to 9,73%.
During the interviews, relevants aspects emerged that may explain the physical and
financial hospitalization variations, namely: technological incorporation (adding the
technologics means implies in biggest financial investiments, justifying the
hospitalizations outlay); organization of the health care network (the health services
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assortment, with emphasis on basic attention may justify the pediatrics and obstetrics
admission dicrease, whose treatment may be performed in smaller technological
services, as well as the increase on admissions that request superior technological
density) and demographic profile (the progressive population aging followed by the
related comorbidities, also influences on the surgical and clinical admissions profiles).
Conclusions: following the admissions enables the manager to organize the health
attetion and the hospital financial constituting an important management tool. The
attetion network organization, the population age profile and the technology
incorporation affects the hospitalar attention, specially on admissions
Key words: Health Unique System. Hospital information systems. Hospitalization.
Hospitals. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012014-102919/es.php

Nº de Classificação: 19144
SANTA ROSA, Patricia Lima Ferreira. Mulheres negras, o cuidado com a saúde e as
barreiras na busca por assistência: estudo etnográfico em uma comunidade de
baixa renda. 2013. p.177. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Hoga, Luiza Akiko Komura
Resumo: Introdução: A metade da população brasileira feminina é constituída por
negras. Muitas mulheres pertencentes a este grupo racial jamais fizeram a mamografia,
e a taxa de mortalidade materna é maior entre as negras. Muitas desigualdades ainda
persistem em diversos setores da sociedade, inclusive no âmbito da saúde, mesmo
após a implementação do Sistema Único de Saúde, que disponibiliza assistência
gratuita a todas as pessoas. Objetivos: Explorar as crenças, valores e práticas das
mulheres negras relativas ao cuidado com a saúde no domicílio, no contexto da própria
comunidade e a sua interface com a busca por assistência nas instituições de saúde.
Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida mediante abordagem qualitativa, utilizando-se
do método etnográfico. O estudo foi desenvolvido na Cidade de São Paulo, no bairro
Cidade Ipava (CI), uma região do Jardim Ângela constituída por uma grande proporção
de negros, apresentando altos índices de vulnerabilidade à pobreza. Os dados foram
coletados mediante o processo de observação participante e entrevistas etnográficas
com 17 informantes gerais e 3 informantes chave. Resultados: Três descritores e um
tema cultural expressam as crenças, valores e práticas das mulheres negras relativas
ao cuidado com a saúde: 1) Faço o máximo para não ir ao médico - cuido da saúde
do jeito que posso para evitar ficar doente: 2) A experiência com a assistência à
saúde que recebo nas instituições não é boa: 3) Sofro racismo velado por ser negra. O
tema cultural foi: Sem outra saída - somos obrigadas a enfrentar obstáculos e buscar
assistência médica porque os remédios caseiros não deram certo e o problema de
saúde é grave. Conclusões: As mulheres se deparam com muralhas (in)visíveis ao
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acessar as instituições de saúde. Os resultados desta pesquisa reiteraram a premissa
de que os determinantes sociais que marcam as desigualdades em saúde, tais como,
as relações de gênero, classe social, idade, território, religião, raça/cor, entre outros
aspectos, não se manifestam de forma isolada nas relações sociais. No tempo atual
pós-moderno, as desigualdades sociais persistem, sobretudo entre as mulheres negras
moradoras das regiões periféricas de grandes metrópoles. Estas requerem suporte para
o empoderamento, essencial para reivindicar, acessar e usufruir de uma assistência à
saúde de qualidade.
Palavras-chave: Antropologia cultural. Negros. Saúde da mulher.

Abstract: Introduction: Half of the female Brazilian population is black. Many women in
this racial group never did mammography, and the maternal mortality rates are higher
among them. Many inequalities still persist in many society sectors, including health,
even after the implementation of the National Health System, which provides free
health care for all people. Objectives: To explore the beliefs, values and practices of
black women regarding health care at home, in the community context, and it is the
interface with the process of seeking for health care facilities. Methodology: The
research was conducted through qualitative approach and the ethnographic method was
done. It was carried out in the city of São Paulo, at a neighborhood district called Cidade
Ipava, located in Jardim Angela, where is there a large proportion of blacks, which suffer
high levels of vulnerability to poverty. Data were collected through the participant
observation process and ethnographic interviews were done with 17 general informants
and three key informants.Results: Three descriptors and a cultural theme express the
beliefs, values and practices of black women regarding health care: 1) I do my best to
not have to go to the doctor - I take care of the health as I can to avoid getting sick: 2)
The experience with the health care that I have received in health care facilities is not
good: 3) I suffer hidden prejudice for being black. The cultural theme was: Do not having
another way - we are forced to face obstacles and must seek for medical care because
the home medicines did not showed effects and the health problem is serious.
Conclusions: Women are faced with (in) visible obstacles when they to access the
health care facilities. These results reiterated that the social determinants which
characterize the health inequalities, such as gender relations, social class, age,
territory, religion, race, among others, do not manifest themselves alone in the social
relations. At the current post-modern environment, the social inequalities persist,
especially among black women residents of outlying areas of large cities. These
require support for empowerment, essential to claim, to access and to enjoy a high
quality health care.
Key words: Women's health. Black population. Cultural anthropology.

Nº de Classificação: 19091
PANZETTI, Tatiana Menezes Noronha. A experiência das mulheres com câncer de
colo de útero do diagnóstico ao tratamento. 2012. p.133. Dissertação de Mestrado
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(Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e tecnologias de enfermagem para o cuidado em saúde
a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Santana, Mary Elizabeth de
Resumo: Este estudo tem como objetivo: Identificar como as mulheres com câncer de
colo de útero constroem a experiência do diagnóstico ao tratamento, integrando-os em
sentidos socialmente construídos. Pesquisa de abordagem
qualitativa do tipo
descritivo, com um olhar nas bases conceituais da antropologia da saúde. Os sujeitos
foram 30 mulheres maiores de 18 anos, que tinham o diagnóstico de câncer de colo de
útero. A coleta de dados foi realizada por meio da técnica de entrevista semi
estruturada. Foi aplicado um instrumento organizado em duas partes: a primeira
com questões fechadas que abordam o perfil sócio cultural das entrevistadas, e
a segunda parte com quatro questões abertas fundamentadas no Modelo
Explicativo (ME) proposto por Kleinman
(1988), que procura explicar a
enfermidade a partir de questões como: o tempo e modo do início dos sintomas, o curso
da doença, o tratamento e problemas sociais. Desenvolvido no Hospital Ophir Loyola,
referência em câncer no Estado do Pará. Para análise foi utilizada a técnica de análise
de conteúdo. Foram identificadas duas categorias: O diagnóstico, e o tratamento. A
primeira categoria o diagnóstico, aborda a identificação das alterações corporais pelas
mulheres, a trajetória e a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, os sentidos dados
pelas mulheres à experiência, aceitação e reconstrução de valores após o
diagnóstico. Estas etapas foram vividas com dúvidas, incertezas, medos
e
experienciada como momento de sofrimento, mediado pelos sentidos atribuídos à
doença. A segunda categoria o tratamento, aborda as dificuldades em buscar
assistência, as crenças no tratamento informal e popular, o apoio recebido e as
mudanças
no decorrer do tratamento do câncer. Pode-se identificar que as
mulheres construíram um sentido para sua experiência de viver o diagnóstico e
tratamento do câncer de colo de útero, que foi interpretado como momento de
sofrimento de vida. Experiência assinalada por sentimentos ambivalentes de
sofrimentos e lutas para prolongamento da vida. Assim, os estudos que trazem a
abordagem da antropologia da saúde favorecem conhecer a realidade que é
apresentada pelos sujeitos sociais, por tal motivo são relevantes para o universo
acadêmico, visto propiciar ao pesquisador contemplar a realidade sócio-cultural.É
importante que o enfermeiro conheça essas experiências, para subsidiar a
assistência às diversas dimensões que constituem a experiência de ter câncer,
inserindo este conhecimento na prática do cuidado e, consequentemente, um melhor
acolhimento assistencial à mulher com câncer de colo de útero.
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Enfermagem. Neoplasia uterina.

Abstract: This study aims to: Identify how women with cancer of the cervix build the
experience from diagnosis to treatment, integrating them into socially constructed
meanings. Qualitative research, descriptive, with a look at the conceptual foundations of
health anthropology. The subjects were 30 women aged 18 years who had been
diagnosed with cancer of the cervix. Data collection was conducted through semi -
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structured interview technique. An instrument was organized in two parts: the first with
closed questions that address the socio-cultural profile of the respondents, and the
second part with four open questions based on the Explanatory Model (LM)
proposed by Kleinman (1988 ), which seeks to explain the disease to from issues
such as: the time and mode of onset of symptoms, course of illness, treatment
and social problems. Developed in Ophir Loyola Hospital, referral in cancer in the state
of Pará For analysis we used the technique of content analysis. We identified two
categories: diagnosis and treatment. The first category diagnosis, discusses the
identification of bodily changes for women, the trajectory and difficult access to health
services, the directions given by women to experience, acceptance and reconstruction
of values after diagnosis. These steps were experienced with questions, doubts,
fears and experienced as a moment of distress, mediated by the meanings
attributed to the disease. The second class treatment, discusses the difficulties in
seeking care, treatment beliefs in informal and popular, the support received and the
changes in the course of cancer treatment. You can identify which women built a
meaning to your experience of living the diagnosis and treatment of cancer of the
cervix, which was interpreted as a moment of suffering life. Experience marked by
ambivalent feelings of suffering and struggles for life extension. Thus, studies that
bring the approach to health anthropology know favor the reality that is presented by the
social subjects, therefore are relevant to the academic world, as providing the
researcher to consider the socio-cultural reality. It is important that nurses know these
experiences, to subsidize the care of various dimensions that constitute the experience
of having cancer by entering this knowledge in the practice of care and, consequently, a
better host assistance to women with cancer of the cervix.
Key words: Cancer of the cervix. Uterine Neoplasia. Nursing.

Nº de Classificação: 19092
COSTA, Marta Solange Camarinha Ramos. Adoecer e adolescer com câncer e suas
repercussões para o cuidado de si: um estudo de representações sociais. 2012.
p.112.Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado
do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e tecnologias de enfermagem para o cuidado em saúde
a indivíduos e grupos sociais.
Orientador: Santana, Mary Elizabeth de
Resumo: O presente estudo tem como objetivos: descrever as representações
sociais de adolescentes sobre o processo de adoecimento de câncer e analisar
as repercussões dessas representações sociais para o cuidado de si. É um estudo do
tipo descritivo, com abordagem qualitativa, com base na Teoria das Representações
Sociais segundo a vertente processual defendida por Serge Moscovici e Denise
Jodelet. Os sujeitos foram trinta e um (31) adolescentes, na faixa etária de 11 a 19
anos, acometidos por câncer e em atendimento no Hospital Ophir Loyola, em BelémPA. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a março de 2013, por meio de
entrevistas semi-estruturadas, individuais, realizadas pela pesquisadora. Para a análise
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de dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temática de Bardin (2011). Os
resultados foram organizados em quatro categorias: Na
primeira categoria,
conceituando o câncer como doença psicossocial, evidenciou-se que o câncer é
representado como doença que pode levar à morte, doença que pode ser curada ou
doença normal. Na segunda, vivenciando o adoecer e o adolescer com câncer, os
sujeitos referiram as mudanças vivenciadas, preconceitos vivenciados e o apoio
vivenciado. Na terceira categoria, enfrentando as alterações corporais advindas do
adoecimento, os sujeitos fundamentaram seus discursos sobre as alterações
provocadas pelo câncer e pelo tratamento através da vergonha do corpo alterado e o
enfrentamento positivo das alterações corporais. Na quarta categoria, cuidando de si
durante o adoecimento de câncer, a maioria dos sujeitos referiu um maior cuidado após
o adoecimento de câncer, em contrapartida, outros referiram não se cuidar como
deveriam. O estudo concluiu que, o processo de adoecimento de câncer na
adolescência, leva, inevitavelmente à inserção do adolescente no universo
hospitalar, com distanciamento e diferenciamento de seus pares e restrição das
atividades próprias da sua faixa etária. A maioria dos sujeitos desta pesquisa se sente
envergonhado, discriminado, rejeitado, isolado, com medo da morte, perdendo sua
identidade e representa o adoecimento de câncer como um processo "difícil", "ruim" e
"chato". Apesar destas representações negativa do adolescer com câncer, alguns
jovens enfrentaram positivamente este processo, com esperança da cura, apoiados na
sua fé, aceitando e se adaptando ás alterações corporais e mantendo o autocontrole,
neste caso, foi ressaltado por eles a grande importância do apoio da família e dos
amigos, após o diagnóstico da doença. Assim, conhecer as representações sociais de
adolescentes sobre o processo do adoecimento de câncer e sua repercussão para o
cuidado de si, favoreceu compreender como a doença foi inserida no cotidiano deste
grupo social e, a partir desse conhecimento, o enfermeiro e toda a equipe
multidisciplinar, poderá subsidiar uma assistência de maior qualidade, com vistas à
integralidade e individualidade de suas ações a esta clientela.
Palavras-chave: Adolescente. Câncer. Enfermagem.

Abstract: This study aims to describe the social representations of teenagers about
the disease process of cancer and analyze the impact of these social representations for
self-care. It is a descriptive study with a qualitative approach, based on the theory of
social representations according to the procedural aspect defended by Serge
Moscovici and Denise Jodelet. The subjects were thirty-one (31) adolescents, aged 1119 years, suffering from cancer and in attendance at Ophir Loyola Hospital, in
Belém-Pa. Data collection was carried out from January to March 2013, by means of
semi-structured individual held by the researcher. For data analysis we used the
technique of thematic content analysis of Bardin (2011). The results were organized into
four categories: the first category, conceptualizing psychosocial diseases like cancer,
it is clear that cancer is represented as a disease that can lead to death, disease
that can be cured or normal disease. In the second, experiencing illness and adolescent
with cancer, the subjects reported the changes experienced, experienced prejudice
and support experienced. In the third category, facing bodily changes resulting from
the disease, subjects based their speeches on the changes caused by cancer and
cancer treatment through body shame altered and positive coping of bodily
changes. In the fourth category, taking care of yourself during the illness of cancer,
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most subjects reported greater care of themselves after the illness of cancer, in contrast,
others reported not caring as they should. The study concluded that the disease
process for cancer in adolescence, inevitably leads to the inclusion of adolescents
in the hospital universe, distancing and differentiating with peers and restriction of
activities appropriate to their age. Most of the subjects of this research is ashamed,
broken, rejected , isolated , scared to death , losing their identity and represents
the disease process of cancer as a "difficult", " bad" and "boring" . Despite this negative
depiction of the adolescent with cancer, some young people have faced this process
positively, with hope of cure , supported in their faith , accepting and adapting to
the changes and keeping the bodily self , in this case , was highlighted for them the
great importance of support family and friends , after diagnosis of the disease. Thus, the
social representations of teenagers on the process of the disease of cancer and its
consequences for self care, favored understand how the disease was included in the
daily of this social group, and from this knowledge, the nurse and the entire
multidisciplinary team can subsidize a higher quality of service, aiming at completeness
and individuality of their actions to this clientele.
Key words: Nursing. Teenager. Cancer.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/index.php/dissertacoes/16-turma-2011-uepa

Nº de Classificação: 19089
CARNEIRO, Márcia Simão. Representações sociais sobre pré-natal entre mulheresmães do Pará: implicações para o agir cuidativo-educativo em enfermagem. 2012.
p.195. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado
do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e tecnologia de enfermagem para o cuidado em saúde a
indivíduos e grupos sociais
Orientador: Teixeira, Elizabeth
Resumo: O pré-natal é um espaço de promoção e prevenção a saúde da mulher que
pode ser potencializado por meio da educação em saúde, enquanto elemento do
cuidado. É relevante à medida que sua efetividade e qualidade possuem relação com
os índices de mortalidade materna e infantil. Ao considerar estes aspectos afirma-se
que este é um fenômeno psicossocial entre as mulheres-mães. Objetivou-se analisar o
conteúdo e a estrutura das representações sociais sobre pré-natal entre mulheres-mães
do Pará, com base na teoria das representações sociais de acordo com a abordagem
estrutural. Partiu-se do pressuposto que os conhecimentos são elaborados no senso
comum, orientam as ações e são partilhados nos grupos sociais. A coleta de dados foi
realizada com 113 mulheres- mães, internadas na Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará (FSCMPA), no período de dezembro de 2011 a janeiro de 2012. A
técnica utilizada foi a evocação livre de palavras ao termo indutor: "pré-natal". O produto
das evocações após a padronização semântica foi organizado em um corpus (Software
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Excell) e tratado pelo software EVOC 2003, a partir desses dados obteve-se o quadro
de quatro casas. Foram seguidas as normas da Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. O comitê de ética da FSCMPA aprovou o projeto CAAE0064.0.321.440-11, protocolo nº 135/11. Evidenciou-se como possível núcleo central
os termos "criança-bebê", "cuidado" e "saúde". O que remete ao paradigma dominante,
centrado na criança, e um emergente com foco na "mulher-mãe". Os elementos
“cuidado” e "saúde" demonstram a dimensão funcional relacionada ao fazer do prénatal; e a dimensão normativa, que considera os valores e sentidos do pré-natal. Os
elementos da segunda periferia: "gestação- barriga", "acompanhamento",
"alimentação"; e da zona de contraste: "importante", "prevenção", "bom". Essas
expressões quando agrupadas originaram as categorias bio-cuidativa, inter-relacional,
e emocional-valorativa. O estudo possibilitou compreender que as mulheres mães
representam o pré-natal de acordo com as dimensões do conhecimento científico,
porém demonstram a necessidade de identificar o pré-natal enquanto espaço de
cidadania e educação em saúde. As implicações das representações sociais para o agir
cuidativo- educativo em enfermagem consistem em ampliar a visão de mulheres acerca
do pré-natal para além da dimensão do filho para incluir a mãe; propagar a consulta de
enfermagem enquanto espaço de acompanhamento e cuidado no pré-natal; ampliar a
visão de mulheres sobre educação em saúde no pré-natal. Recomendam-se às
enfermeiras (os) re-significar o agir cuidativo- educativo em enfermagem conforme as
representações sociais das mulheres-mães. Quanto aos serviços de saúde: promover
atenção à mulher para além do foco nos tratamentos clínicos; educação permanente
para os profissionais
do
pré-natal; inserção de enfermeiras (os) obstetras;
dimensionamento de profissionais e das ações que realizam com vistas à qualidade da
assistência; implantação da educação em saúde no pré-natal com a proposta
metodológica da educação pelos pares, enquanto estratégia que valoriza as vivências
dos indivíduos. Para as instituições formadoras, formar profissionais com visão para
além da biomédica; na produção do conhecimento, produções sobre pré-natal na
perspectiva das representações sociais entre profissionais e familiares de mulheres.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal. Psicologia social. Saúde da mulher.

Abstract: The pre-natal exists to promote woman's health which can be empowered
through education in health, as element of care. It becomes relevant as its effectiveness
and quality are related with rates of maternal and infant mortality. In consideration of
these aspects, it is stated that this is a psycho-social phenomenon among womenmothers. The objective was to analyze the contents and the structure of the social
representations on pre-natal among women-mothers in Pará, based on the social
representation theory according to the structural approach. We set off on the assumption
that knowledge is elaborated on common sense, and leads actions and is shared among
social groups. The data collection was obtained surveying 113 women-mothers admitted
to Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) from December/2011 to
January/2012. The technique used was the Free Evocation of Words regarding the
trigger word: "pre-natal". The outcomes of these evocations after the semantic standard
was organized in a corpus (Excell Software) and processed by the EVOC 2003
software. From these data, we obtained a chart of four squares. We followed the rules of
Resolution 196/96 of Conselho Nacional de Saúde (National Council on Health). The
ethics committee from FSCMPA passed the CAAE - 0064.0.321.440-11 project, protocol
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135/11. As a possible central core, we can point out the terms "infant/toddler", "care"
and "health". This leads to the dominant paradigm, child-centered, and an emerging one
with the focus on "woman-mother". The elements "care" and "health" displayed the
functional dimension related to the pre-natal practice; and the normative dimension
which considers the values and the pre-natal understandings.
The elements of the
second periphery: "gestation-womb", "medical follow-up", "feeding" and the contrast
zone: "important", "prevention", "good". These expressions put together originated the
categories: bio-care, inter- relational, and emotional-value. With this study, it was
possible to understand that women-mothers view pre-natal according to the dimensions
of the scientific knowledge; however, it shows the necessity to identify the practice of
pre-natal as an expression of citizenship and education in health. The implications of the
social representations concerning the care-education action in nursing consist in
widening the women's point of view of the service of pre-natal beyond baby's dimension
in order to include the mother herself; spread the service of nursing as practice of followup and pre-natal care, help women widen their perception of education in health during
pre-natal. It is recommended that nurses give a new meaning to the care-education
action in nursing in accordance with the women- mothers' social representations.
Concerning the services in health: promote special care to women beyond the clinical
treatments; permanent education for the professionals who work for pre-natal practice;
employ nurse-obstetrician; dimensioning the professionals and the actions that they
make aiming the quality in assistance; the use of education in health during pre-natal
with a methodological proposition of education by the parties, while a strategy that
values the individuals' experiences. For the educational institutions,prepare
professionals with a wide vision that goes beyond the biomedical approach; in the
production of knowledge, productions on pre-natal in the perspective of the social
representations among professionals and women's families.
Key words: Pre-natal care. Social psychology. Woman's health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/index.php/dissertacoes/14-turma-2010-uepa

Nº de Classificação: 19090
IMBIRIBA, Margareth Maria Braun Guimarães. Estudo da sobrevida de pacientes
portadores de HIV/AIDS coinfectados com turbeculose. 2012. p.69. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade do Estado do Pará. Pará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde pública e epidemiologia de doenças na
Amazônia
Orientador: Fontelles, Mauro José Pantoja
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar e comparar o tempo de sobrevida de
pacientes portadores HIV/AIDS com e sem coinfecção com Tuberculose, atendidos na
Unidade de Referência em AIDS, no município de Ananindeua-Pará, no período de
2003 a 2010. A pesquisa foi realizada na Unidade de Referência em AIDS, localizada
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no município de Ananindeua-Pará. O estudo é do tipo coorte retrospectivo, descritivo,
com abordagem quantitativa.Coletaram-se dados secundários em prontuários clínicos
de pacientes maiores que 13 anos, portadores de HIV/AIDS com e sem coinfecção
com Tuberculose. Estabeleceram-se como variáveis o perfil sociodemográfico, variáveis
relacionadas às características clínicas e análise de sobrevida. Os resultados
revelaram que dos 81 prontuários de pacientes portadores de HIV/AIDS que evoluíram
a óbito, o predomínio foi do sexo masculino, na faixa etária de 25 a 39 anos e 88,9%
possuíam fator de risco associado ao HIV/AIDS, 71% possuíam ensino fundamental,
com renda familiar de um a três salários mínimos, 17,2% eram portadores de
Tuberculose e 65,9% sem a coinfecção com Tuberculose e apresentaram
a
coinfecção diarreia com desidratação. Para análise de sobrevida, utilizou-se método
atuarial, Kaplan Meier e o teste de Logrank e do qui quadrado. A maior média de
sobrevida encontrada foi de 4,5 daqueles pacientes que não tinham a coinfecção com
Tuberculose e 3,5 daqueles coinfectados com a Tuberculose e com maior expectativa
de vida de 1,86. A pesquisa indicou que, a cada ano, as chances de sobrevida vão
diminuindo e que, com o uso de antirretrovirais, os pacientes tiveram aumento no tempo
de sobrevida.
Palavras-chave: HIV/AIDS. Sobrevida. Tuberculose.

Abstract: This research has got some goals to be achieved, just like analyze and
compare the HIV/AIDS patients with or without tuberculosis confection‟s survival time,
who were seen in the AIDS Reference Unit, in the district of Ananindeua-Pará, from
2003 to 2010. The research was carried out in the AIDS Reference Unit, located in
Ananindeua, itself. This type of research is called cohort, retrospective, descriptive and
from quantitative approach. Secondary informations were collected from higher thirteen
years old patients´ clinical records, some of them with tuberculosis coinfection and
other ones without it. It was established like variables, sociodemographic profile,
variables related to clinic characteristics and analysis of survival. The results
revealed that from 81 HIV/AIDS patients´ handbook who got dead, most of them
were from male gender, from 25 to 39 years old, 88,9% used to have risk factor
associated to HIV/AIDS, 71% only with primary education and household income
from one to three minimum wages, 17,2% were tuberculosis carriers, 65,9% were
without TB coinfection, but were with diarrhea and dehydration coinfections. To make
the survival analysis, it was used the actuarial method, Kaplan Meier, the Logrank test
and the Chi-Square test. The higher survival media found was about 4,5 (four years
and five months) in those patients without TB coinfection and 3,5 (three years and five
months) in those ones with it. The higher life expectancy was about 1,86 (years). The
research has showed that year after year, the chances of survival are getting
smaller, and by using antiretroviral medicines, patients had an increase in their
survival times.
Key words: HIV/AIDS. Tuberculosis. Survival.
Acesso remoto ao texto integral:
http://paginas.uepa.br/ppgenf/index.php/dissertacoes/14-turma-2010-uepa
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Nº de Classificação: 19036
SOARES, Deisi Ferreira de Souza. A ficção e a realidade das relações entre
enfermeiras docentes e assistenciais. 2013. p.161. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Figueiredo, Nébia Maria Almeida
Resumo: O interesse pela integração das áreas de ensino e assistência advém da
experiência profissional em hospital de ensino, onde enfermeiros docentes e
assistenciais "encontram-se" no cotidiano. Visualizando enfermeiros docentes e
assistenciais, observa-se dificuldades de relacionamento profissional, caracterizadas
por ações concretas ou subjetivas, gritos e silêncios, posturas negativas que
evidenciam o distanciamento entre elas. Onde está o verdadeiro "nó" da questão? O
que não é dito que pode causar essa distância? Indagações como estas foram
responsáveis pela aguça de procurar um caminho que mergulhasse nas entrelinhas que
permeiam essas relações. Para dar conta dessas intenções utilizou-se a Análise
Institucional como método para analisar a realidade e a ficção das relações que se
estabelecem entre esses profissionais, através das representações e falas de onze
enfermeiras docentes e assistenciais do Hospital Universitário Antônio Pedro e Escola
de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Tendo a visão geral das
participantes, destacadas nas imagens e significados que tinham consonância com o
objeto em estudo, definiu-se três categorias baseadas nos objetivos traçados: - 1. A
realidade e a ficção do Poder pelo Poder; 2. A realidade e a ficção do Poder das
Instituições; 3. A realidade e a ficção do Poder da Estética. Na primeira categoria, foram
destacadas as falas das participantes no que se refere ao poder instituído pelo saber e
o poder instituinte. Inclui-se discussão sobre documentos da Universidade onde estão
explícitos o poder instituído e o Protocolo de Intenções, construído pelas enfermeiras
docentes e assistenciais na tentativa de minimizarem situações conflitantes entre elas,
"garantindo" às assistências um espaço político institucional questionável. Na segunda,
abordam-se os jogos e as tramas que ocorrem nas instituições e interferem nas
relações, além de enfocar as emoções e sentimentos que permeiam essas relações e,
na terceira categoria, ressalta-se o sonho de mudança, embora esse desejo possa estar
carregado de credibilidade para uns e de desconfiança para outros. Pode-se perceber
que as relações entre enfermeiros docentes e enfermeiros assistenciais, caracteriza-se
por adjetivos que as classificam como difíceis e negativas ao desempenho das funções
de ambos no cotidiano da assistência e do ensino. Elementos de nível individual são
destacados pelas enfermeiras como coadjuvantes ao processo de relacionar-se, mas,
sem dúvida, as normas e regras institucionais corroboram para o vazio que se
estabelece entre elas já que sustentam o conflito entre instituídos e instituintes, ou seja,
entre opressores que reproduzem as relações de poder naturalizadas e oprimidas que
denunciam estas relações escondidas.
Palavras-chave: Análise Institucional. Enfermeiras. Relações interprofissionais.

Abstract: The interest of the integration among teaching áreas and assistance is a
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consequence of professional experience in "teaching hospitals" where teaching and
assistance nurseries can be observed in the field. Tanking about teaching and
assistance nurses, that are difficulties in their professional relationship. This can be
noted through concrete actions or by the subjective one; yells, silences, negative
position that shows a long distance between them. Where is the real answer for the
question? Questions like that were responsible for the desire of looking for a way to get
into those relationships. To take care of these intentions, Institutional Analyses were
used as a method to analyze fiction and reality of those relations among professionalthrough representations and testimonies of eleven teaching and assistance nurses from
the University hospital Antonio Pedro and Nursery School Fluminense having a general
view of all partakes, after all images and signifies that had harmony with the studying
point, three categories were determined based on our goals. 1. Fiction and reality of the
power through the power; 2. Fiction and reality of the institution power; 3.fiction and
reality of the power of the esthetics. In the first category, the testimony of the partakes
were emphasized by the power of knowledge. Built by the teaching staff, trying to reduce
struggled situations between them. In the second one, plots and games which occur in
the institutions and make interference in the relationships are shown, besides showing
the emotional feelings among these relations. Are also included documents from the
University where the power established and the Protocol intentions are clear. And in the
third category the wish of "change" is emphasized. We can note that the relationship
among teaching and assistance.Individuals elements are also risen up by the nurses in
the relationship process but there´s not a doubt that Institutional rules help for the
distance already established among those professionals.
Key words: Nurses. Relations interprofessional. Institutional analysis.

Nº de Classificação: 18738
MINHARRO, Michelle Cristine de Olivieira. Tendências e determinates das práticas
de alimentação complementar em crianças menores de 12 meses no município de
Botucatu-SP: 2006 a 2010. 2012. p. 92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Estadual Paulista. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Carvalhães, Maria Antonieta de Barros Leite
Resumo: A alimentação complementar (AC) deve ser iniciada a partir de 6 meses de
idade, recomendando-se a oferta de alimentos variados, incluindo frutas, hortaliças,
cereais, carnes e leguminosas, com consistência espessa desde o início e em várias
refeições ao dia, de acordo com o tipo de aleitamento. O objetivo deste estudo foi
avaliar as práticas de AC em crianças menores de 12 meses de idade no município de
Botucatu-SP, nos anos de 2006 e 2010, e identificar fatores socioeconômicos e
demográficos, maternos, relativos às crianças e aos serviços de saúde, associados à
AC adequada. Os dados são provenientes de dois inquéritos transversais que integram
projeto maior de monitoramento da alimentação infantil, denominado AMAMUNIC, em
desenvolvimento no estado de São Paulo, desde 1998. Foram entrevistadas todas as
mães ou acompanhantes das crianças menores de 1 ano que compareceram a uma
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das duas etapas das Campanhas de Multivacinação nos anos referidos e que
concordaram em participar da pesquisa. Foram obtidos dados válidos de 1310 crianças
em 2006 (76,5% de cobertura) e 1103 crianças em 2010 (72,2% de cobertura). Utilizouse questionário padronizado sobre o consumo (sim, não) no dia anterior de leite
materno, outros tipos de leite e vários tipos de alimentos: frutas, hortaliças, carnes,
feijão, biscoitos, entre outros. Para crianças acompanhadas pelas mães também foram
feitas questões referentes à situação de nascimento da criança, utilização da rede de
serviços de saúde e dados socioeconômicos e demográficos. Foram processadas as
frequências de crianças (menores de 6 meses e com 6 meses a 11,9 meses de idade)
segundo consumo relatado de cada alimento investigado e segundo indicadores de
qualidade da AC construídos para a presente pesquisa, com base nos propostos pela
Organização Mundial de Saúde para estudos transversais que dispõem de dados
obtidos com um recordatório de 24 horas, não quantitativo. A associação entre
qualidade da AC (aferida por dois diferentes indicadores) e fatores de interesse foi
pesquisada por meio da comparação de frequências e avaliada pelo teste qui-quadrado,
adotandose p<0,05 como nível de significância. Os resultados mostraram que é alta a
proporção de crianças menores de 6 meses, com AC precoce. Frutas, por exemplo,
foram consumidas por 21,2% e 21,9% dos menores de 6 meses, em 2006 e 2010,
respectivamente. Na idade de 6 a 11,9 meses, praticamente todas as crianças
consumiram AC, observando-se pequena elevação do consumo de comida com carne
(74,6% para 80,7%) e redução de comida com feijão (86,1% para 77,7%) de 2006 para
2010. O consumo de alimentos não recomendados, como bolachas, biscoitos ou
salgadinhos de pacote (61,5%) foi relatadas para grande parte das crianças de 6 a 11,9
meses, estudadas em 2010 e para parcelas significativas das menores de 6 meses.
Adotando-se como indicador (síntese 1) consumo de alimentos sólidos com
consistência adequada e pelo menos 4 de 5 alimentos de diferentes grupos, 67% das
crianças de 6 a 11,9 meses, apresentaram AC de qualidade em 2010, proporção que
caiu para 38% quando foi exigido o consumo de 5 alimentos de diferentes grupos
(indicador síntese 2). A proporção de crianças com AC adequada (segundo o indicador
síntese 1), foi maior quando a mãe era primípara e menor entre as nascidas na
maternidade terciária; quando foi utilizado o indicador síntese 2 não houve associação
com os fatores pesquisados. Estes resultados vêm preencher uma lacuna nas
informações sobre alimentação.
Palavras-chave: Alimentação complementar, tendência, alimentação infantil.

Abstract: Complementary feeding (CF) should be started from 6 months of age
onwards, it is recommended offering a variety of thick consistence foods, including fruits,
vegetables, cereals, meat and legumes, from the beginning and many meals a day,
according to the type of feeding. The objective of this study was to evaluate CF practices
in children under 12 months of age in the city of Botucatu - SP, in the years of 2006 and
2010, identifying maternal socioeconomic and demographic factors, related to the infant
and the health services, associated with the appropriate CF. The data result from two
cross-sectional surveys that are part of a larger infant feeding monitoring project, called
AMAMUNIC, in development in the state of São Paulo since 1998. All the infants‟
mothers or carers who attended one of the two multivaccination Camaigns stages, in the
mentioned years, and who agreed to participate in the research, were interviewed. Valid
data were obtained from 1310 children in 2006 (75,5% of coverage) and from 1103
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children in 2010 (72,2% of coverage). It was used a standardized questionnaire
(yes/no) about the consumption, on the day before, of maternal milk, other kinds of milk
and different types of food, such as fruits, vegetables, meat, beans, cookies, among
others. For the infants who were accompanied by their mothers, it was also asked about
socioeconomic and demographic data, the child's birth situation and the utilization of the
health services network. The frequencies of children (under 6 months and from 6 to
11,9 months of age) according to the reported consumption of each studied food and
according to the CF quality indicators developed for this research - based on the
proposed by the World Health Organization for cross-sectional surveys with data
obtained from a 24 hour recall, not quantitative - were processed. The association
between CF quality (measured by two different indicators) and factors of interest was
researched by comparing the frequencies and evaluated by chi-squared test, adopting
p<0,05 as significance level. The results have demonstrated that there is a high
proportion of children under 6 months with premature CF. Fruits, for example, were
consumed by 21,2% and 21,9% of children under 6 months, in 2006 and 2010,
respectively. At the age of 6 to 11,9 months almost all the children consumed CF, being
observed a small increase of the meal with meat consumption (from 74,6% to 80,7%)
and a decrease of the meal with beans consumption (from 86,1% to 77,7%) from 2006
to 2010. The data result from two cross-sectional surveys that are part of a larger infant
feeding monitoring project, called AMAMUNIC, in development in the state of São Paulo
since 1998. The not recommended food consumption, such as crackers, cookies or
snack foods (61,5%) was reported for most of the 6 to 11,9 month children, studied in
2010, and for a significant portion of the under 6 months children. Adopting the solid and
appropriate consistency food consumption and at least 4 of 5 aliments from different
groups as an indicator (Synthesis 1), 67% of the children, from 6 to 11,9 months,
presented a low quality CF in 2010, a proportion that decreased to 38% when it was
required the consumption of 5 aliments from different groups (Indicator Synthesis 2).
The proportion of infants that had the appropriate CF (according to the indicator
Synthesis 1) was bigger when the mother was primiparous and lower among those who
born in a tertiary maternity; when the indicator Synthesis 2 was used, there was no
association with the studied factors. These results come to fill an information gap on
infant feeding in the city and they provide guidelines for actions that promote a healthy
CF.
Key words: Complementary feeding. Tendency. Infant feeding
Acesso remoto ao texto integral:
http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/96413/minharro_mcq_me_botf
m.pdf?sequence=1
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ROVERE, Karina de Moraes Abdala. O Absentísmo em enfermagem em um hospital
do interior do estado de São Paulo. 2012. p.153. Dissertação de Mestrado (Mestrado
Profissional em Enfermagem) - Universidade Estadual Paulista. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: Gerenciamento de Serviços de Saúde e de Enfermagem
Orientador: Juliani, Carmen Maria Casquel Monti
Resumo: O estudo ocorreu em doze unidades de internação de um Hospital do interior
do Estado de São Paulo, nos anos de 2009 e 2010, e teve por objetivo identificar o
percentual de ausências previstas e não previstas, determinar o Índice de Absenteísmo
para cada categoria profissional e analisar o perfil e motivos dos profissionais que
apresentaram Atestados Médicos menores de 15 dias. Os dados foram coletados
através do sistema informatizado dos Recursos Humanos da instituição e escalas
mensais disponíveis pela Gerência de Enfermagem. As ausências previstas
apresentaram percentuais de 16,7% para folgas semanais, 3,1% para feriados e 8,9%
para férias. Os percentuais de ausências não previstas, em 2009, para a categoria
enfermeiro variaram de 0,1% a 1,9%, para técnico de 0,8% a 7,7% e para auxiliares de
0,3% para 3,9%. Já em 2010, variou para enfermeiros de 0,3% a 2,2%, para técnicos
de 0,6% a 6,7% e para auxiliares de 0,8% a 2,8%. Predominaram as ausências por
Atestados Médicos menores de 15 dias. Quanto ao Índice de Absenteísmo destas
ausências foram encontrados os valores gerais de 34% para 2009 e 35% para 2010.
Palavras-chave: Absenteísmo. Enfermagem. Recursos humanos de enfermagem.

Nº de Classificação: 18985
CARVALHO, Milca Ramaiane da Silva. Violência conjugal vivenciada por mulheres
assistidas no Centro de Referência Loreta Valadares. 2013. p.163. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, cuidado e organização dos serviços de saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde.
Orientador: Diniz, Normélia Maria Freire
Resumo: A violência conjugal apresenta-se de forma intergeracional, independente de
classe social, raça e etnia, idade e orientação sexual, estando sua raiz sustentada na
desigualdade de gênero que confere ao homem o direito de dominação da mulher.
As políticas de atendimento a mulher tentam interferir nesta problemática, a partir da
construção de serviços que que busque atender as diversas demandas baseadas na
integralidade da atenção, propondo uma interdependência e articulação entre os
serviços. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e com abordagem qualitativa,
tendo como objeto de estudo a vivência e o processo de enfrentamento da violência
conjugal e o objetivo de analisar o discurso de mulheres sobre a vivência e o processo
de enfrentamento da violência conjugal. Esta pesquisa foi realizada no Centro de
Referência Loreta Valadares, localizado no município de Salvador-BA, tendo como
participantes 15 mulheres em situação de violência atendidas no equipamento.A
coleta de dados foi realizada mediante entrevista, com instrumento estruturado e
utilização
de um gravador. As informações referentes aos dados sóciodemográficos foram processadas no programa Excel e aos dados das entrevistas
tiveram a organização ancorada no Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), sendo a
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análise fundamentada em estudos de gênero e políticas públicas de violência. As
participantes do estudo tinham, predominantemente, a faixa etária entre 31 a 50 anos,
negras, católicas e evangélicas, com ensino médio completo, parcialmente dependente,
renda de até um salário mínimo, não residindo mais com o ex-companheiro, com filhos
e uma vivência média de violência de 17 anos. Estas já vivenciavam um contexto
familiar
norteado
por
ações
desrespeitosas, discriminação,
anulação,vulnerabilidade,violência e abandono,
ocorrência
que a direcionaram
também para a redução do círculo de apoio durante a vivência de violência
conjugal, bem como para inserção no contexto do caráter intergeracional da
cultura da violência. Quanto ao cenário conjugal, estas mulheres vivenciavam uma
rotina de privações e violência que traziam impactos em sua saúde física e mental,
entretanto, continuavam a vivenciar estas rotinas pela própria construção social que
naturaliza as desiguais relações de poder e a vivência da violência conjugal.
Diante de um suporte familiar quase inexistente, estas mulheres buscam no
suporte social o apoio para romper com a vivência de violência, entretanto acabam
por esbarrar em serviços, entre eles os de referência para esta atenção, que não
conseguem
alcançar os objetivos propostos,as vulnerabilizando ainda mais,
negligenciando sua atuação e importância. Em contraponto aos outros serviços da
rede, as mulheres reconhecem no Centro de Referência, um espaço adequado
para a assistência e o equipamento responsável por seu empoderamento e saída da
relação de violência conjugal. Dessa forma, se percebe a necessidade da
reavaliação da assistência viabilizada a esta demanda,principalmente diante de
serviços de referência que não conseguem alcançar seus objetivos.
Palavras-chave: Gênero. Violência contra a mulher. Violência doméstica.

Abstract: Domestic violence presents itself so intergenerational, regardless of social
class, race and ethnicity, age and sexual orientation, with its roots in sustained
gender inequality which gives man the right of domination of women. Policies of
assistance to women trying to interfere in this issue, from the construction of
services that seeks to meet the various demands based on comprehensive care,
suggesting an interdependence and coordination between services. This is an
exploratory,descriptive and qualitative approach as an object of study and experience
the process of coping with domestic violence and to analyze the discourse of women
about the experience and the process of coping with domestic violence. This research
was conducted at the Reference Center Loreta Valadares, in the city of Salvador ,
Bahia , and the participants were 15 women in situations of violence seen in the
equipment . Data collection was conducted through interviews with structured instrument
and using a tape recorder. The information related to socio-demographic data were
processed in Excel and the data from the interviews were anchored in the organization
Collective Subject Discourse (CSD), and the analysis based on gender studies and
public policy of violence. Study participants were predominantly aged between 31-50
years old, black, Catholic and Protestant, have finished high school , partially
dependent , income up to minimum wage, no longer residing with the ex-partner, with
children and an experience averaging 17 years of violence. These already were
experiencing a familiar context guided by disrespectful actions, discrimination,
cancellation, vulnerability, violence and abandonment, the occurrence directed to
reducing the circle of support during the experience of domestic violence, as well as for
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inclusion in the context of intergenerational character of culture of violence. Regarding
the marital setting, these women had experienced a routine of deprivation and violence
that brought their impacts on physical and mental health, however, continued to
experience these routines by the social construction
that naturalizes the unequal
power relations and the experience of domestic violence. Faced with an almost
nonexistent family support , these women seek social support in the support to break
with the experience of violence, however end up bumping into services, including the
reference to this attention, they can not achieve the proposed objectives, the
vulnerabilizando further, neglecting his performance and importance. In contrast to
other network services, women recognize at the Reference Center, adequate space for
service and equipment responsible for their empowerment and output relationship of
conjugal violence . Thus, one realizes the need for reassessment of assistance made
possible this demand, mainly before referral services that fail to achieve their goals.
Key words: Violence against women. Domestic violence. Gender.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/14476/1/DISSERTACAO%20-%20MILCA.pdf

Nº de Classificação: 18989
NOVAIS, Nauana Nascimento. O cuidar do idoso longevo no contexto das relações
familiares. 2013. p.143. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, cuidado e organização dos serviços de saúde
Linha de Pesquisa: O cuidado no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Menezes, Tânia Maria de Oliva
Resumo: O envelhecimento da população brasileira assume características peculiares,
dada à rapidez com que vem se instalando e também devido ao fenômeno do
prolongamento da vida, pois progride mais rapidamente na população acima de 80
anos. É sabido que as alterações funcionais, consequentes do processo de
envelhecimento humano natural, acarreta uma maior predisposição ao surgimento de
condições crônicas de saúde, que podem comprometer a independência da população
idosa, fazendo-se necessária a presença constante de cuidadores que executem
cuidados básicos diários a essa população. Na sociedade brasileira, recai sobre a
família a responsabilidade pelo cuidado para com os idosos. Nesse contexto, é que este
estudo teve como objetivo desvelar o cuidar familiar ao idoso longevo no contexto das
relações familiares. Os objetivos específicos foram: analisar as percepções que os
familiares cuidadores tem acerca da dinâmica familiar nos cuidados prestados ao
longevo; compreender como se organiza e se estrutura o sistema de cuidados familiar
para com o longevo no contexto das relações familiares; analisar as estratégias e as
redes sociais de apoio utilizadas pelo sistema familiar nesse cuidar. A pesquisa teve
uma abordagem qualitativa e exploratório-descritiva e o lócus de pesquisa foi o
município de Jequié-BA, em domicílios de idosos longevos, que conviviam em ambiente
doméstico-familiar com seus familiares cuidadores. Os sujeitos do estudo referiram-se a
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quinze membros familiares, de ambos os sexos, que acompanhavam o controle e
cuidados de vida e saúde de seu ente longevo, dependente de cuidados. Os
instrumentos de pesquisa foram: uma entrevista semiestruturada, três instrumentos de
avaliação familiar - o APGAR Familiar, o Círculo Familiar de Thrower e o Ecomapa -,
subsidiado pelo Diário de Campo. As exigências de procedimentos com humanos,
contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde,
foram asseguradas incondicionalmente aos participantes desse estudo. A análise dos
dados realizou-se a partir da tabulação dos indicadores socioeconômicos e de saúde,
da organização dos dados que emergirem dos instrumentos de avaliação e no destaque
de informações relevantes que emergirem das entrevistas semiestruturadas, seguindo o
plano de análise temática de conteúdo. A discussão foi feita comparando os resultados
entre si, fundamentando-se na revisão de literatura sobre dinâmica familiar,
envelhecimento e longevidade, e na Abordagem Sistêmica, com análise compreensiva
qualitativa. A pesquisa possibilitou o alcance dos objetivos. Quanto ao objetivo geral,
através dos resultados pode-se desvelar o cuidar ao idoso longevo realizado pelos seus
familiares cuidadores, no contexto de suas relações parentais. Os objetivos específicos
também foram contemplados, à medida que os sujeitos expressaram as suas
percepções acerca da dinâmica do funcionamento da sua família nos cuidados
prestados a este no âmbito domiciliar, e as mesmas foram analisadas no curso da
pesquisa. Também, foi possível compreender como o sistema de cuidados familiar para
com o idoso longevo se organiza e se estrutura, no contexto das relações familiares, e
verificou-se que a família utiliza como estratégia para o cuidado ao seu ente longevo
apenas o suporte familiar, pois não dispõe de redes sociais de apoio formal,
contemplando, assim, o segundo e o terceiro objetivos específicos.
Palavras-chave: Cuidado. Longevidade. Relações familiares.

Abstract: Brazilian population aging has peculiar features due to the fastness it is
happening and also due to the life extension phenomenon, once it more quickly
progresses among the above 80 years old population. It is well known that the functional
changes related to the natural human aging process entail a greater propensity to
chronicle health conditions appearance, which may compromise the elderly population
independence, making needed the constant caregivers presence to execute basic
daily care to such population. In Brazilian society, this responsibility for the elderly
care falls over the family. In this context, this study aimed at revealing the family
care to long-lived elderly in the context of family relationships. The specific
objectives were: analyzing family caregivers‟ perception on the family dynamics in the
care to the long-lived ones; understanding how the system of the family care to the longlived gets organized and structured in the family relationships context; analyzing
the strategies and social support nets used by the family system in such care. This
research had qualitative and descriptive-exploratory approach and research locus
was the city of Jequié- BA, in long-lived elderly homes, living in domestic-familiar
environment with their family caregivers. The study subjects were fifteen family
members, of both sexes, which followed the control and life and health care of their longlived and care dependent member. Research instruments were: a semistructured
interview, three family evaluation instruments Family APGAR, Thrower Family Circle
and Ecomap,
supported
by the field diary. Human procedures equirements
included in the Resolution 196/96 of the Health Ministry National Health Council were
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totally granted to the participants of this study. Data analysis was made with the
tabulation of health and socioeconomic indicators, with the organization of data that
emerged from the evaluation instruments and highlighting relevant information that
emerged from the semistructured interviews, following the theme content analysis
plan. Discussion was made comparing the results among themselves, basing on
literature review on family dynamics, aging and long-living, and on the System
Approach, with a comprehensive qualitative analysis. This research allowed reaching
the objectives. Concerning to the general objective, by the results it was possible to
reveal the care to the long-lived elderly provided by their family caregivers in the context
of their family relationships. Specific objectives were also fulfilled, once the subjects
expressed their perceptions on the family operation dynamics in the care provided in the
home context, and which were also analyzed during this research. It was also possible
understanding how the family care system towards to the long-lived elderly gets
organized and structured, and it was noticed that the family uses as care strategy only
the family support, once it is not available formal support social networks,
attending, thus, the second and third specific objectives.
Key words: Longevity. Care. Family relationships.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15391

Nº de Classificação: 18986
SILVA, Cristiane dos Santos. Experiências do adoecimento de mulheres e homens
com doenças falciforme em comunidades negras rurais. 2013. p.127. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Ferreira, Sílvia Lúcia
Resumo: Esta pesquisa analisa as experiências do adoecimento de mulheres e
homens com doença falciforme em comunidades rurais. Estas mulheres e homens se
diferenciam das/os demais por terem origem e viverem em comunidades rurais, onde o
contexto sociocultural se diferencia do contexto urbano, e confere características
peculiares de vida e de existência a esse grupo social. Trata-se de um estudo
qualitativo. A coleta de dados foi realizada em três distritos que fazem parte da zona
rural de Feira de Santana, sendo eles Matinha, Jaíba e Maria Quitéria. Para a coleta de
dados utilizou-se a entrevista semiestruturada gravada. Os dados foram organizados
utilizando-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Participaram 09 pessoas
com doença falciforme, sendo 04 mulheres e 05 homens. Cinco tinham anemia
falciforme enquanto que as quatro demais possuíam doença falciforme do tipo SC. A
faixa etária variou entre 23 e 50 anos de idade. Sobre o estado civil, cinco deles/as são
solteiros/as e os outros quatro se distribuíram entre casados/as, vivendo em união
estável ou divorciados/as. Quanto à raça/cor da pele, o grupo estudado classificou-se
como pardos/as e pretos/as. Com relação à escolaridade, quatro possuem ensino
médio completo, dois possuem ensino fundamental incompleto e uma pessoa tem
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ensino fundamental completo.Possuem como ocupação auxiliar de produção,
lavradora, trabalhadora doméstica, pintor, cobrador de transporte
alternativo,
biscateiro, do lar e sem ocupação. Dados sobre a renda mensal evidenciaram que,
a maior parte destas pessoas, possui renda entre um e dois salários mínimos ou
até inferior a um salário mínimo. A maioria deles/as também afirmou não receber
qualquer benefício como fonte de renda; porém dois recebem aposentadoria por
invalidez e uma recebe bolsa família. Quanto à religião, prevaleceram a protestante e a
católica, respectivamente. A partir dos discursos pode-se pensar que o marco definitivo
da experiência da enfermidade das mulheres e homens desse estudo é o momento do
diagnóstico, e que tal circunstância demarca um estado de mudança de vida. Este
estudo chama atenção para as peculiaridades do contexto de vida de pessoas com
doença falciforme da zona rural, que em muitos aspectos difere daquele da zona
urbana por conta das desigualdades de gênero, de raça e culturais que se inscrevem
num conjunto
de outras desigualdades
sociais e elaboram situações de
desvantagens socias entre pessoas da zona rural e da zona urbana. A vivência
cotidiana com a doença falciforme é também demarcada por sentimentos negativos
com relação a si próprio/a e à doença, mas estas pessoas encontram suporte
emocional, financeiro, familiar e espiritual que funciona como uma rede que os ajuda a
superar as adversidades da vida cotidiana. Conforme foi trazido nos discursos, a
doença falciforme interfere em todo o cotidiano de homens e mulheres, os quais
aprendem no dia a dia a conviver com a doença e suas complicações. A dor é o sinal
que está mais presente e que constantemente ameaça a vida e as possibilidades de
viver com mais qualidade, afetando diretamente o trabalho, a vida social, familiar,
afetiva e sexual.
Palavras-chave: Doença Falciforme. Experiência do adoecimento. Mulheres e Homens.

Abstract: This research aimed to analyze the experiences of illness in women and men
with sickle cell disease in rural communities. These women and men are different from
others because of their origin and they live in rural communities, where the sociocultural context differs from the urban context and gives unique characteristics of life and
existence in this social group. This is a qualitative study. Data collection was conducted
in three districts that are part of rural Feira de Santana and they´re: Matinha Jaíba and
Maria Quitéria. For data collection we used the semi-structured recorded interviewing.
The data were organized using the technique of the Collective Subject´s Discourse
(CSD). It was participated 09 people with sickle cell disease, with 04 women and 05
men. Five of them had sickle cell anemia while the other four had sickle cell disease
type SC. Their ages varied between 23 and 50 years old. About marital status, five of
them (men/women) are single (men/women) and the other four were distributed among
cohabitating married (men/women) or divorced (men/women). Regarding race /
ethnicity, the studied group was classified as brown (men/women) and black
(men/women).By relating to education, four of them have completed high school, two of
them have uncompleted elementary school and a person has completed
elementary school. They have occupation as production assistant, agricultural
worker, domestic worker, painter, collector of alternative transportation, handyman,
home one and without occupation. Data about the monthly income showed that most
of these people have income between one and two minimum wages or even less than
one minimum wage. Most of them (men/women) also stated not receive any benefit as
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an income source; two of them receive disability retirement and one receive family
allowance. As for religion, it was prevailed the Protestant and Catholic, respectively.
From the speeches it may thinks that the ultimate mark of the illness experience of
women and men in this study is the time of diagnosis and that such circumstance
demarcates a state of life change.This study calls up attention to the peculiarities of the
context of life of people with sickle cell disease in rural area. In many aspects differ from
those of the urban area due to the gender, race and cultural inequalities that are inscribe
in a set of other social inequalities and elaborate situations of social
disadvantages among rural and urban areas people. The everyday living with sickle cell
disease is also marked by negative feelings about him/herself and the disease; but
these people find emotional, financial, family and spiritual support that works as a
network that helps them to overcome the adversities of everyday life. As it was
brought in speeches, the sickle cell disease affects around the men and women´s
everyday, who learn day by day living with the disease and its complications. The pain is
the signal that is more present and constantly threatens the life and living possibilities
with more quality, directly affecting at work; social, family, emotional and sexual life.
Key words: Sickle cell disease. Experiences of illness. Women and men.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.pgenf.ufba.br/sites/pgenf.ufba.br/files/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Cri
stiane%20dos%20Santos%20Silva%20%281%29.pdf

Nº de Classificação: 18987
ARAÚJO, Taise Carneiro. Conforto proporcionado pela música: experiências de
pessoas sob cuidados paliativos. 2013. p.130. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Pereira, Àlvaro
Resumo: Este estudo teve como objetivo: Analisar as experiências de conforto de
pessoas sob cuidados paliativos com o uso da música. Tratou-se de uma pesquisa
descritivo-exploratória
de natureza qualitativa, realizada nas clínicas médica de
internação adulta do Hospital Aristides Maltez, com 15 participantes conscientes e
orientados que estivessem recebendo cuidados paliativos. Foi utilizado para a coleta
dos dados um roteiro de entrevista semi-estruturado que constava de duas partes. A
coleta se procedeu em 3 momentos: o primeiro foi uma aproximação inicial e
aplicação da primeira parte do roteiro onde foi perguntado
as preferências
musicais; o segundo constou da aplicação das músicas de preferência dos
participantes durante dois dias consecutivos, com duração mínima de 30 min e o
terceiro momento foi aplicada a segunda parte do roteiro onde constava perguntas
sobre as sensações após escutar a música e as experiências de conforto com o
uso da música. As entrevistas foram analisadas através da Análise de Conteúdo
Temática Categorial, proposta por Bardin. Da análise do discurso dos sujeitos
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emergiram quatro categorias temáticas e seis subcategorias. Foi possível identificar
que os participantes tiveram experiências de conforto através da música no contexto
físico por meio do relaxamento físico e alivio da dor; contexto mental através do bemestar, diminuição do sofrimento, tranquilidade e transcendência; contexto espiritual e
ainda por meio do resgate de memórias afetivas em forma de imagens mentais. Assim,
os resultados deste trabalho apontam para um horizonte valioso, mesmo que, ainda
pouco conhecido pelos profissionais de saúde. Podemos constatar que a música
apresenta-se não só como um poderoso instrumento nos cuidados paliativos de
pacientes em processo de terminalidade, mas também, uma alternativa simples, criativa
e eficaz no conforto físico, mental, espiritual e no estímulo de memórias do passado
através de imagens mentais.
Palavras-chave: Cuidados de conforto. Cuidados paliativos. Música.

Abstract: This study aimed to: Examine the experiences of comfort people under
hospice care with the use of music. This was a descriptive-exploratory qualitative
study was conducted in adult inpatient medical clinics Hospital Aristides Maltez, with
15 participants who were conscious and oriented receiving palliative care. It was
used for data collection a roadmap for semi- structured and consisted of two
parts. The gathering was held in 3 stages: the first was an initial approximation
and implementation of the first part of the script where he was asked the musical
preferences, the second consisted of songs from the application of preference of
participants for two consecutive days, lasting at least 30 min and the third time was
applied to the second part of the script which contained questions about the feelings
after listening to the music and the experiences of comfort with the use of music. The
interviews were analyzed through thematic content analysis proposed by Bardin.
Discourse analysis of the subject emerged four thematic categories and six
subcategories. It was possible to identify which participants had experiences of
comfort through music in physical context through physical relaxation and pain relief;
context through
the mental well-being,
decrease
suffering, tranquility and
transcendence, and spiritual context even through the rescue of affectionate
memories in the form of mental images. Thus, the results of this study point to a
horizon valuable, even if still poorly understood by health professionals. We can see that
the music presents itself not only as a powerful tool in the palliative care of terminally ill
patients in process, but also a simple, creative and effective physical comfort,
mental, spiritual and stimulating memories of the past through mental images.
Key words: Music. Comfort care. Hospice.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.pgenf.ufba.br/sites/pgenf.ufba.br/files/Dissertacao%20Taise%20Araujo%202
013.pdf

Nº de Classificação: 18857
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LIMA, Fátima do Rosário de Oliveira. A identidade profissional da enfermeira na
estratégia saúde da família. 2013. p.65 Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde
Orientador: Fagundes, Norma Carapiá
Resumo: O estudo teve como objetivo evidenciar a identidade profissional da
enfermeira na Estratégia Saúde da Família (ESF). Esta identidade evidencia-se a partir
da articulação entre a "identidade atribuída por outros", definida aqui pelas atribuições
profissionais, e a "identidade para si", baseada em atividades do cotidiano do trabalho
com as quais a profissional se identifica. As identidades vêm sendo discutidas como um
processo em continua transformação, influenciadas pelo local de inserção no trabalho.
Desse modo, analisou-se as atividades realizadas pela enfermeira inserida na ESF.
Foram utilizadas portarias e legislações que regem a profissão da enfermeira. Para a
coleta de dados de campo, foram realizados dois grupos focais com enfermeiras que
atuam na ESF da cidade de Salvador, BA. As análises dos documentos e dos grupos
focais foram feitas a partir da descrição das atribuições delegadas a enfermeiras pelas
organizações e instituições que normatizam o trabalho na ESF e das atividades
incorporadas pelas enfermeiras em seu cotidiano de trabalho, elaborando-se quadros
comparativos com base nos processos de trabalho: assistencial, gerencial e
educacional. Os resultados das análises mostram as atividades assistenciais como as
mais frequentes no cotidiano de trabalho das enfermeiras na ESF. As atividades de
educação e de promoção à saúde são apontadas pelas enfermeiras como as que
atribuem maior conteúdo identitário, apesar de não realizarem estas atividades com
frequência. Estas contradições revelam dificuldades da enfermeira em identificar os
traços identitários da profissão na ESF. Para as participantes dos grupos focais, as
atividades gerenciais são as que atribuem menor conteúdo identitário ao seu trabalho. A
investigação possibilitou evidenciar que a identidade da enfermeira na ESF é plural,
devido a sua inserção em múltiplos processos de trabalho: assistencial, gerencial e
educacional e que existem diferenças significativas entre a identidade atribuída pelas
organizações de saúde e instituições normalizadoras do trabalho e a identidade
assumida pelas enfermeiras. Entendendo que a formação de identidades ocorre em um
processo em contínua transformação, evidencia-se a necessidade de que novos
estudos sejam realizados para um melhor entendimento de como esse processo ocorre
e o que ele revela em cada contexto, bem como da instituição de espaços nos serviços
de saúde e nas instituições de ensino de reflexão sobre o tema.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Enfermagem. Saúde da família.

Abstract: The study aims to reveal the identity of the professional nurse in the Family
Health Strategy (FHS). This identity is evidence from the relationship between the
"identity assigned by others," defined here by professional assignments, and "identity for
oneself," based on the activities of the daily work with which the professional identifies.
The identities have been discussed as a transformation process continues, influenced
by the insertion site in work. Thus, we analyzed the activities of the nurse inserted the
FHS. We used ordinances and laws governing the profession of nursing. To collect field
313

data were conducted two focus groups with nurses who work in the FHS city of
Salvador, BA. The analysis of documents and focus groups were made from the
description of the powers delegated to nurses by the organizations and institutions that
regulate the work at FHS and activities incorporated by nurses in their daily work, drew
up comparative tables based on work processes: health care, education and
management. The results the analysis show the welfare activities are the most frequent
in the daily work of nurses in the FHS. Education activities and health promotion are
identified by nurses as they attach greater content identity, although not frequently
perform these activities. These contradictions reveal difficulties in identifying the nurse's
identity features of the profession in the FHS. For the focus group participants, the
managerial activities are those that are least content to your work identity. The
investigation led to evidence that the identity of the nurse in the FHS is plural, due to its
insertion into multiple work processes: care, management and education and that there
are significant differences between the identity assigned by health organizations and
institutions work and normalizing the assumed identity nurses. Understanding that
identity formation occurs in a continuous transformation process, highlights the need for
further studies be conducted to better understand how this process occurs and what he
reveals in each context, as well as the institution of spaces in services health and in
educational institutions for reflection on the subject.
Key words: Identity. Family health. Primary care health.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12132

Nº de Classificação: 18859
DOMINGUES, Patrícia Mallú Lima. Autoavaliação do estado de saúde de mulheres
negras e brancas e fatores associados. 2013. p.86. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde.
Orientador: Nascimento, Enilda Rosendo do
Resumo: Estudos de base populacional demonstram que há diferenças na
autoavaliação do estado de saúde entre os diferentes grupos de pessoas e que o
contexto socioeconômico, fatores de ordem individual e a utilização de serviços de
saúde estão implicados nas avaliações que as pessoas fazem da própria saúde. No
caso das mulheres, não há consenso, mas as negras tendem às piores autoavaliações
do estado de saúde, comparadas às brancas. Acredita-se que as desigualdades raciais
e de gênero refletem esses achados. O objetivo geral do estudo é comparar a
autoavaliação do estado de saúde de mulheres brasileiras segundo a raça/cor da pele;
e específicos: descrever os fatores sociodemográficos e da utilização dos exames
preventivos do câncer de mama e cervicouterino, segundo a raça/cor da pele das
mulheres; verificar a associação entre a autoavaliação do estado de saúde e fatores
sociodemográficos, segundo a raça/cor da pele das mulheres; verificar a associação
entre a autoavaliação do estado de saúde e a utilização dos exames preventivos do
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câncer de mama e cervicouterino, segundo a raça/cor da pele das mulheres. Estudo
transversal, exploratório, de base populacional, que utilizou dados da Pesquisa
Nacional por Amostras de Domicílios do ano de 2008. Foram incluídas no estudo
mulheres residentes no Brasil com idade igual ou superior a 15 anos. Adotou-se como
variável dependente a autoavaliação do estado de saúde e variáveis independentes as
características sociodemográficas e da utilização dos exames preventivos do câncer de
mama e cervicouterino. Realizou-se distribuição proporcional da caracterização das
mulheres mediante o uso de frequências uni/bivariadas e medidas descritivas. Utilizouse a prevalência como medida de ocorrência e como medida de associação a Razão de
Prevalência e seus respectivos intervalos de confiança a 95%, estimados em função da
regressão de Poisson, pelo método de variância robusta. As mulheres negras têm
menor idade média e estão sobrerrepresentadas entre aquelas com menor renda
familiar per capta, menor escolaridade e menor utilização dos exames preventivos do
câncer de mama e cervicouterino. Entre as mulheres negras a prevalência da
autoavaliação negativa do estado de saúde foi de 54,5% e entre as brancas 45,5%. A
associação entre a autoavaliação do estado de saúde e a raça/cor da pele foi positiva e
estatisticamente significante (RP=1,19; IC95%: 1,17 - 1,21), e as mulheres negras
foram as que mais autoavaliaram o seu estado de saúde como negativo. As
associações entre a autoavaliação do estado de saúde e os fatores sociodemográficos
e de utilização dos exames preventivos foram estatisticamente significantes e
coincidiram para as mulheres negras e brancas, no entanto, as prevalências da
autoavaliação do estado de saúde diferiram segundo a cor da pele. As desigualdades
socioeconômicas e de utilização dos exames preventivos do câncer de mama e
cervicouterino encontradas neste estudo foram traduzidas em desigualdades na
autoavaliação do estado de saúde de mulheres negras e brancas e, em certa medida,
tem relação com as desigualdades de gênero, raça e classe social.
Palavras-chave: Autoavaliação. Gênero e saúde. Saúde das mulheres.

Abstract: Population-based studies show that there are differences in selfassessment of health status among the different groups of people and that the
socioeconomic context, factors of individual order and the use of health services
are involved in the evaluations that people make of their own health. For women,
there is no consensus, but the black ones tend to the worse self-evaluations of health
status, compared to the white ones. It is believed that the racial and gender
inequalities reflect these findings. The overall objective of the study was to compare the
self-evaluation of health status of Brazilian women according to race/skin color and the
specific ones were: to describe the sociodemographic factors and use of preventive
exams for breast, cervical and uterine cancer, according to race/color skin of women; to
verify the association between self-evaluation of health status and sociodemographic
factors, according to race/skin color of women; to investigate the association between
self-evaluation of health status and the use of preventive exams for breast,
cervical and uterine cancer, according to race/skin color of women. This is a
cross-sectional, exploratory, population- based study, which used data from the
Household Sample National Survey of 2008. Were included in the study women
living in Brazil aged 15 years and over. It was adopted as dependent variable the
self-evaluation of the health status and as independent variables the
sociodemographic characteristics and the use of preventive exams for breast,
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cervical and uterine cancer. It was held a proportional distribution
of the
characterization of women through the use of uni/bivariate frequencies and
descriptive measures. The prevalence was used as a measure of occurrence and as a
measure of association it was used the Prevalence Ratio and its respective confidence
intervals at 95%, estimated considering the Poisson regression through the robust
variance method. Black women have lower average age and are over-represented
among those with the lowest per capita family income, less schooling and less use of
preventive exams for breast, cervical and uterine cancer. Among black women the
prevalence of negative self-evaluation of health status was of 54.5% and 45.5% among
the white ones. The association between the self-assessment of health status and race /
skin color was positive and statistically significant (PR = 1.19, CI 95%: 1.17 - 1.21), and
black women had the highest self-rated their health status as negative. The associations
between the self- assessment of health status and sociodemographic factors and use of
preventive exams were statistically significant and coincided for black and white women,
however, the prevalence of self-assessment of health status differed according to skin
color. Inequalities in the socioeconomic field and in the use of preventive exams for
breast, cervical and uterine cancer found in this study were translated into inequalities in
the self-evaluation of health status of black and white women and, to some extent,
are related to gender, race and social class inequalities.
Key words: Self-assessment. Women's health. Gender and health.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12133

Nº de Classificação: 18862
AGUIAR, Aline Cristiane de Souza Azevedo. Percepção de idosos sobre o viver com
úlcera venosa. 2013. p.103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Sadigursky, Dora
Resumo: Este trabalho teve como objetivo geral analisar a percepção de idosos sobre
o viver com úlcera venosa e como objetivos específicos apreender a percepção do
idoso sobre o viver com úlcera venosa e caracterizar o idoso que vive com úlcera
venosa, através de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa,
realizado na cidade de Jequié-BA, em uma Clínica Escola de Fisioterapia, com oito
idosos, de ambos os sexos, acometidos por úlceras venosas. A coleta de informações
aconteceu através de um roteiro de entrevista semi-estruturado contendo uma parte
com dados sócios demográficos para a caracterização dos sujeitos e uma específica
relativa ao tema, que foram apreciados através da Análise de Conteúdo Temática
proposto por Bardin. Os resultados mostraram que houve predominância de idosas,
com idade entre 64 e 80 anos, brancas, casadas, católicas, com até o 5º ano de
escolaridade e residentes na zona urbana de Jequié-Bahia. Das entrevistas emergiram
três categorias: 1ª) Viver com a úlcera venosa é um sofrimento, apoiada em três
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subcategorias: A úlcera venosa provoca dor, A úlcera venosa provoca recidiva e A
úlcera venosa provoca limitações; 2ª) Viver com a úlcera venosa é conviver com o
estigma, sustentada por duas subcategorias: Enfrentar os preconceitos e Vivenciar
constrangimentos e, por fim, a terceira categoria: 3ª) Viver com a úlcera venosa
demanda fé/resignação/ aceitação, ancorada em três subcategorias: A fé no
enfrentamento das adversidades provocadas pela úlcera venosa; A insatisfação com os
serviços de saúde, e por fim, Aceitar e resignar-se. O estudo mostrou que os idosos
com úlcera venosa a percebem como sofrimento marcado pela dor, pela recidiva da
ferida e pelas limitações impostas por ela. Vivenciam o estigma causado pelo
preconceito e constrangimento por terem no corpo uma marca que os excluem
socialmente. Para enfrentarem o sofrimento, e o estigma apegam-se à fé e à
religiosidade acreditando que os serviços de saúde possam melhorar o atendimento às
pessoas acometidas por essa enfermidade, que resignados com sua vida procuram
sobreviver da melhor forma possível.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem. Idoso. Úlcera Venosa.

Abstract: This study had as general objective analyzing the perception of elderly on
living with venous ulcers and as specific objectives to apprehend the elderly perception
about living with venous ulcer and to characterize the elderly that live with venous ulcer,
by an exploratory, descriptive study with a qualitative approach, carried out in the city of
Jequié-BA, at a Physiotherapy Clinic School, with eight elderly of both sexes, stricken
with venous ulcers. Data collection occurred through a semi-structured interview script
containing a section with sociodemographic data for subjects‟ characterization and a
specific one related to the theme, which were appreciated by Thematic Content Analysis
proposed by Bardin. The results have shown that there was a preponderance of women,
aged between 64 and 80 years, white, married, Catholic, with 5 years of education and
living in the urban area of Jequié-Bahia. From the interviews three categories have
emerged: 1st) Living with venous ulcers is suffering, based on three subcategories:
Venous ulcers causes pain, Venous ulcers causes recurrence, Venous ulcer imposes
limitations; 2nd) Living with venous ulcers is living with stigma, supported by two
subcategories: To cope with the prejudice and Living with embarrassments and, finally,
the third category: 3rd) Living with venous ulcers demands hope / faith / resignation,
anchored into three subcategories: Faith in coping with adversity caused by venous
ulcers; Dissatisfaction with health services, and finally, Self acceptance and resignation.
The study has shown that elderly with venous ulcers perceive it as suffering marked by
pain, recurrence of the wound and the limitations imposed by it. They experience stigma
caused by prejudice and embarrassment for having a mark on their body that exclude
them socially. To cope with suffering and stigma, they cling to faith and religion,
believing that health services could improve care for people affected by such disease,
that resigned to their lives try to survive as best as they can.
Key words: Venous ulcers. Elderly. Nursing care.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12126
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Nº de Classificação: 18864
REIS, Luana Araújo dos. Dinâmica familiar de idosos com comprometimento da
capacidade funcional. 2013. p.105.Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidado de enfermagem no processo de desenvolvimento
humano
Orientador: Gomes, Nadirlene Pereira
Resumo: O acelerado processo de envelhecimento e os aumentos na expectativa de
vida, principalmente entre as pessoas com 60 anos ou mais, tem chamado atenção
sobre as condições de saúde durante esses anos adicionais de vida. Nesse contexto,
torna-se fundamental a compreensão do contexto familiar do idoso. O estudo tem como
objetivo geral: compreender a dinâmica familiar de idosos com comprometimento da
capacidade funcional; e como objetivos específicos: identificar as condições
socioeconômicas e de saúde dos idosos; descrever o dia-a-dia dos idosos com
comprometimento da capacidade funcional; conhecer a opinião dos idosos acerca da
relação familiar após o comprometimento da capacidade funcional. Trata-se de uma
pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, guiada pelo método de
História Oral. Foram colaboradores do estudo, 15 idosos, 11 mulheres e quatro
homens, cadastrados em uma Unidade de Saúde da Família no Município de Jequié,
Bahia, Brasil. Utilizou-se como técnica para coleta de dados, a entrevista gravada. Os
dados foram sistematizados com o apoio da Análise de Conteúdo Temática Categorial,
emergindo como temas: Atividades da Vida Diária; Comprometimento da capacidade
funcional e dependência dos familiares e, Vivência da violência intrafamiliar. Os idosos
tinham idade média de 73,2 anos. A maioria era mulheres, casados, alfabetizados,
católicos, aposentados com renda média de um salário mínimo e apresentavam
doenças crônicas não transmissíveis. O estudo mostra que os idosos percebem
transformações na relação familiar após terem sua capacidade funcional comprometida,
deixando claro que após se tornarem dependentes dos cuidados familiares, estes não
mais os tratam bem. Logo, os idosos se dão conta de que a dependência ao outro os
expõem a situações de violência, expressas neste estudo pela negligência, violência
psicológica, apropriação indevida de bens e agressão física. Tais achados revelam a
necessidade de sensibilizar a família a fim de prevenir situações de violência, devendo
essa conduta profissional ser entendida pelos profissionais da saúde como prática
preventiva de casos de violência contra idosos, bem como de promoção à saúde física
e mental. Destaca-se a importância da atuação da enfermagem nesse processo de
identificação de idosos em situação ou vulneráveis a violência, justamente pela
integração do profissional enfermeiro na equipe de referência na Estratégia Saúde da
Família, bem como por ocupar os cargos de gestão no cenário da Atenção Primária à
Saúde.
Palavras-chave: Capacidade funcional. Relações familiares. Saúde do idoso.

Abstract: The fast aging process and life expectancy rises, mainly among 60-year-old
or older people, has been calling the attention on health condition through these
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additional years of life. In this context, it is essential the elderly family context
comprehension. The study has as general objective: to comprehend the family dynamics
of elderly with functional capacity impairment; and as specific objectives: to identify the
elderly socioeconomic and health condition; to describe the daily basis of elderly with
functional capacity impairment; to know the elderly opinion on family relationships after
functional capacity impairment. This is a descriptive, exploratory research, with
qualitative approach, guided by Oral History method. Fifteen elderly were the study
collaborators, 11 women and four men, registered at a Family Health Unit in the city of
Jequié, Bahia, Brazil. Recorded interviews were used as data collection technique. Data
were systematized supported by Category Theme Content Analysis, emerging the
following themes: Daily Life Activities; Functional capacity impairment and dependence
of family members and Intrafamily violence experience. Elderly were in mean 73.2 years
old. The most of them women, married, literate, catholic, retired with mean income of a
minimal wage and presented chronic and no transmissible diseases. The study shows
that elderly notice changes in family relationship after functional capacity impairment,
making clear that after family care dependence, they do not treat them well. Thus,
elderly notice that the dependence to other exposes themselves to violence situations,
expressed in this study as negligence, psychological violence, misappropriation of
assets and physical aggression. Such findings show the need of making family aware of
violence prevention, and such a professional conduct must be understood by health
professionals as preventive of violence cases against elderly, as well as physical and
mental health promotion. It is highlighted the nursing importance in the identification of
elderly in violence situation or vulnerability, precisely because of nurses‟ integration in
the reference team in Family Health Strategy, and also because they occupy
management positions in Primary Health Attention scenario.
Key words: Family relationships. Elderly health. Functional capacity.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12171?mode=full&submit_simple=Mostrar+registro
+completo+do+item

Nº de Classificação: 18865
OLIVEIRA, Daniela Sousa. Prevenção da hipertensão arterial: crenças em saúde
dos pais e mães de pré - escolares. 2013. p.103. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Cuidado no processo de desenvolvimento humano
Orientador: Quirino, Marinalva Dias
Resumo: Os hábitos de saúde do adulto são alicerçados na infância e estão
diretamente atrelados à influência familiar e cultural. As crenças dos pais e das mães
com relação à prevenção da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tanto podem
promover a saúde dos filhos como influenciá-la negativamente. Considerando esses
aspectos, o objetivo geral desse estudo foi analisar as crenças em saúde dos pais e
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mães de crianças pré-escolares relacionadas à prevenção da HAS; e específicos:
descrever as características sociodemográficas dos pais/mães de crianças préescolares; descrever hábitos de vida relacionados à saúde de crianças pré-escolares;
estimar o percentual de crenças em saúde dos pais/mães de crianças pré-escolares
sobre a prevenção da HAS e verificar a associação entre as crenças dos pais/mães
sobre a prevenção da HAS e os hábitos de vida relacionados à saúde dos préescolares. Trata-se de um estudo exploratório e transversal, com coleta de dados
primários, no qual foi utilizado o “Modelo de Crenças em Saúde” como abordagem
teórica. A pesquisa foi realizada nas creches municipais de Vitória da Conquista- Bahia.
A amostra foi aleatória e estratificada entre as creches e constituiu-se de 255 pais e
mães de crianças na faixa etária estudada. Utilizou-se para coleta de dados um
instrumento contendo as características sociodemográficas e hábitos dos pais, mães e
das crianças bem como a escala sobre “crenças em saúde cardiovascular” extraída da
tese de Dela Coleta (1995). Para verificação das crenças foram utilizados índices de
frequências e percentuais e para associação entre as variáveis, utilizaram-se os testes
estatísticos ?2 de Pearson e Exato de Fischer ao nível de 5% de significância (a =0,05).
A base de dados foi elaborada a partir do Microsoft Access versão 2002 e para análise
dos dados utilizou-se o Software STATA versão 8.0. Os entrevistados foram, em sua
maioria mulheres, 92,6%. Os resultados mostraram que os pais e mães apresentam
baixos níveis de escolaridade e renda familiar. Os hábitos alimentares das crianças
mostraram elevado consumo de alimentos com alto teor de lipídios e baixo consumo
daqueles ricos em vitaminas, sais minerais e fibras. Quanto a atividade física da
criança, avaliada por meio da locomoção para a creche e atividades de lazer,
constatou-se resultados positivos. As crenças parentais revelaram maiores percepções
acerca dos benefícios para a prevenção da HAS. As associações entre as crenças dos
pais e mães e hábitos de saúde das crianças, não houve diferenças proporcionais
significantes. As conclusões desse estudo tornam-se relevantes no direcionamento das
ações de saúde sendo necessário o reconhecimento, por parte dos profissionais da
área, principalmente da(o) enfermeira(o) dos aspectos culturais que envolvem o
comportamento e as crenças dos pais e mães, bem como sua influência nos hábitos de
vida relativos à saúde dos filhos.
Palavras-chave: Crenças. Hipertensão. Prevenção.
Abstract: Studies show that the habits of adult health are grounded in childhood, are
directly tied to family influence and that parents are primarily responsible for choosing
their children's behaviors. The parental beliefs regarding prevention of high blood
pressure, can either promote health as influence it negatively. Considering these
aspects, the general objective of this study was to analyze the health beliefs of parents
of preschool children related to the prevention of hypertension, and specific objectives:
To describe the sociodemographic characteristics of the fathers / mothers of preschool
children; describe lifestyle risk to the health of preschool children; estimate the
percentage of health beliefs of parents / mothers of preschool children about the
prevention of Hypertension and the association between the beliefs of parents / mothers
on prevention of hypertension Blood and lifestyle risk to the health of preschool children.
This is an exploratory, cross-sectional primary data collection, in which we used the
Health Belief Model as a theoretical approach. The survey was conducted in nursery
schools in Vitória da Conquista where. The random sample was stratified between
nurseries. Was used for data collection instrument containing data for fathers, mothers
and children and the scale on cardiovascular health beliefs. The study followed the
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ethical guidelines of Decree 196/96 of the National Health Board to check the beliefs
index was used and frequencies and percentages for associations between variables,
we used statistical tests of Pearson ?2 and Fisher exact level the 5% significance level
(a = 0.05). The database was made using Microsoft Access version 2002 for data
analysis used the software STATA version 8.0. Participants in the study were mostly
women, 92.6%. We observed low levels of education and household income of
participants. Regarding the habits regarding feeding of children, met the standards set
out results. As the child's physical activity, assessed by means of locomotion for
kindergarten and leisure activities, it was found positive results. The parental beliefs
have higher perceptions of benefits for the prevention of hypertension. Associations are
no results with statistically significant differences. The findings of this study become
relevant in directing health actions making it necessary recognition, on the part of health
professionals and the subjectivities of cultural and symbolic aspects that involve the
behavior and beliefs of parents and their influence on habits Life on the health of
children.
Key words: Prevention. Beliefs. Hypertension.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12134

Nº de Classificação: 18853
OLIVEIRA, Amanda Maria Souza de. A enfermeira no cuidado domiciliar a idosos:
desvelando os sentidos do vivido. 2013. p.108. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero. Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento
humano.
Orientador: Menezes, Tânia Maria de Oliva
Resumo: A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa traz que a Estratégia de
Saúde da Família (ESF) tem um papel fundamental no enfrentamento das
necessidades de saúde dos idosos e de seus familiares, através do cuidado domiciliar.
Assim, a enfermeira da ESF deve utilizar a visita domiciliar como um dos recursos
possíveis para a abordagem ao idoso dentro do seu contexto familiar e comunitário,
considerando as especificidades do processo de envelhecimento e visando o cuidado
integral. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem metódica fenomenológica
proposta por Martin Heidegger, que objetivou compreender os sentidos do vivido pela
enfermeira da Estratégia de Saúde da Família no cuidado ao idoso no domicílio.
Fizeram parte do estudo 13 enfermeiras, com idade entre 25 e 38 anos, que atuam nas
Unidades de Saúde da Família do município de Catu, que atenderam aos critérios de
inclusão e exclusão estabelecidos na pesquisa. A coleta dos depoimentos foi realizada
através de entrevista semi-estruturada com os sujeitos do estudo, e teve início após
aprovação do projeto no Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade
Federal da Bahia, sob o protocolo nº 36768/12. A análise e interpretação dos
depoimentos foram realizadas com base nas obras de Martin Heidegger, e deu-se em
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dois momentos: o momento compreensivo e a hermenêutica. A compreensão vaga e
mediana das entrevistas transcritas possibilitou a abertura para as unidades de
significação: As enfermeiras não encontram o seu papel na visita domiciliar e preferem
atender à pessoa idosa na USF; As enfermeiras utilizam boa parte do seu tempo em
atividades administrativas e se sentem impotentes por não possuírem conhecimento
suficiente para assistir à pessoa idosa no domicílio; As enfermeiras formam vínculo com
a pessoa idosa e seus familiares, favorecendo o cuidado; As enfermeiras se sentem
satisfeitas profissionalmente ao conseguir produzir, mesmo diante das dificuldades,
mudanças positivas no cotidiano da pessoa idosa. A partir das unidades de significação
acima citadas, elaborou-se a unidade de significado “O vivido pela enfermeira nos
modos da ocupação e preocupação com o ser-idoso: o sentido de ser enfermeira
cuidando do idoso no domicílio na ESF”. No modo de ser da ocupação, considerando a
temporalidade como o horizonte onde o ser se manifesta, a enfermeira encontra-se nos
modos impróprios do porvir e do vigor de ter sido, além de decair de modo alienante na
atualidade. No modo de ser da preocupação, ao realizar a visita domiciliar a enfermeira
mostra-se envolvida com o ser-idoso e seus cuidadores familiares. Ela é ser-com os
outros na antecipação libertadora, fornecendo subsídios para que o ser-idoso e seus
familiares possam existir de forma própria e autônoma. A visita domiciliar à pessoa
idosa se configura como uma ferramenta útil na assistência a esses indivíduos, diante
da aproximação da enfermeira com o cotidiano dos mesmos, e do vínculo que se forma
e favorece o cuidado. Dessa forma, as enfermeiras da ESF devem estar capacitadas
para a realização de uma visita domiciliar de qualidade à pessoa idosa e sua família,
permitindo que esta, mesmo dentro de limitações físicas e cognitivas, tenha uma vida
de qualidade, e possa contar com um suporte formal de referência.
Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Visita domiciliar.

Abstract: The National Health Policy for the Elderly brings the Family Health Strategy
(FHS) has a key role in addressing the health needs of the elderly and their families
through home care. Thus, the nurse should use the FHS home visit as a possible
resource for approaching the elderly within their family and community context,
considering the specificities of the aging process and seeking comprehensive care. This
is a descriptive study with phenomenological methodical approach proposed by Martin
Heidegger, who aimed to understand the meanings of lived by Nurse Family Health
Strategy in elderly care at home. Study participants were 13 nurses, aged 25 and 38,
who work in the Health Units from the city of Catu, who met the inclusion and exclusion
criteria established in the research. The collection of interviews was conducted through
semi-structured interviews with the study subjects, and began the project after approval
by the Ethics Committee of the School of Nursing, Federal University of Bahia, under
protocol No. 36768/12. The
analysis and interpretation of the interviews were
conducted based on the works of Martin Heidegger, and came in two moments: the
moment understanding and hermeneutics. A vague understanding and median of
transcribed interviews allowed the opening for units of meaning: The nurses do not find
their role in home visit and prefer to meet elder at USF; Nurses use a good part of their
time on administrative activities and feel powerless because they lack sufficient
knowledge to assist the elderly at home; Nurses form bond with the elderly and their
families, fostering care; Nurses feel fulfilled professionally to be able to produce,
despite the difficulties, positive changes in everyday elder. From meaning units

322

mentioned above, drew up the unit of meaning "The nurse experienced by modes of
occupation and concern for the elderly-be: the sense of being a nurse caring for the
elderly at home in the FHS". In order to be the occupation, considering the temporality
as the horizon where being manifested, the nurse is unfit modes of the future and the
effect has been, and decay so alienating today. In order to be of concern when
conducting home visits the nurse shows up involved with being elderly-and their family
caregivers. She is being with others in anticipation liberating, providing subsidies to the
elderly-be and their families may exist in its own way and autonomous. The home
visits to the elderly is configured as a useful tool in assisting these individuals, at the
approach of the nurse with the same routine, and the bond that forms and favors
caution. Therefore, nurses should be trained FHS to conduct a home visit quality to
the elderly and their families, allowing this, even within physical and cognitive
limitations, have a quality life, and can count on support formal reference.
Key words: Home visit. Elderly. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9580
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MENDES, Andreia Santos. Acesso aos hospitais de referência em cardiologia:
diferenças entre homens e mulheres com infarto do miocárdio.
2014.p.93.Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal da Bahia. Bahia; 2014.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento
humano
Orientador: Fernanda Carneiro Mussi
Resumo: Introdução: O acesso precoce ao tratamento especializado do infarto agudo
do miocárdio (IAM) pode diminuir a morbidade e mortalidade para homens e mulheres.
Objetivo geral: Comparar o acesso aos serviços de saúde do SUS até a admissão em
hospitais de referência em cardiologia (HRC) entre homens e mulheres com IAM.
Objetivos específicos:1.Caracterizar o acesso de homens e mulheres com IAM aos
serviços de saúde até a admissão em HRC; 2. Estimar os tempos de decisão (TD), de
transporte (TT), de chegada ao primeiro serviço de saúde (TCPSS), de permanência na
rede de saúde (TPRS) e de chegada aos HRC (TCHRC); 3.Verificar as correlações do
TD e TT com o TCPSS e do TD, TT e TPRS com o TCHRC; 4. Verificar a composição
percentual do TD e do TT no TCPSS e do TD, TT e TPRS no TCHRC; 5. Verificar os
fatores associados ao retardo no acesso aos serviços de saúde até a admissão nos
HRC. Metodologia: Estudo exploratório, de corte transversal. Cem pessoas com IAM
foram entrevistadas em dois HRC, em Salvador-BA. Na análise, empregou-se medidas
descritivas,o teste Qui-quadrado de Pearson, o modelo de regressão linear robusto,o
coeficiente de correlação de Pearson e o modelo bivariado e multivariado de regressão
linear. A significância estatística adotada foi de 5%. Resultados: A média de idade para
as mulheres foi de 59,0 anos (dp12,10) e, para os homens, de 58,7 anos (dp
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11,08).Predominaram homens; IAM com supradesnível do segmento ST (IAMCSST);
idade <60 anos, procedência de Salvador/Região Metropolitana; raça/cor negra;
casados/união estável; baixa escolaridade e baixa renda;pessoas com atividade
laboral. A maioria teve início dos sintomas no domicílio; utilizou meios de deslocamento
inadequados; não sabia aonde procurar atendimento; dirigiu-se a serviços de saúde
com atendimento de urgência/emergência; recebeu a conduta atendimento, admissão
e posterior transferência; foi admitida nos HRC no segundo e no terceiro atendimento e
a insuficiência de recursos foi a principal razão referida para a peregrinação na rede de
serviços de saúde. Dos indivíduos com IAMCSST a minoria recebeu terapias de
reperfusão. OTD, TT e TCPSS foram semelhantes entre os sexos. As mulheres
apresentaram TPRS e TCHRC superiores aos dos homens. Ter acionado o SAMU
determinou menor TT e TPRS para as mulheres e, para os homens, menor TPRS com
diferença estatística boderline. Houve apenas interação entre sexo e meio de
deslocamento para o desfecho TT. O IAMCSST foi relacionado a menor TCPSS, TPRS
e TCHRC em ambos os sexos, embora diferença estatisticamente significante tenha
sido constatada apenas entre TCPSS e tipo de IAM para os homens. A média do TPRS
foi maior para aquele(a)s que procuraram por três ou mais serviços antes da admissão
nos HRC. Para ambos os sexos, o TD em relação ao TT trouxe maior contribuição na
composição TCPSS; e o TPRS em relação ao TD e TT trouxe maior contribuição na
composição TCHRC. Considerações finais: Constatou-se tempos elevados para os
sexos, sobretudo para as mulheres. Os sexos pouco influenciaram as associações de
interesse. A espera por atenção especializada foi prolongada.Esses achados
consubstanciam a necessidade de rediscussão das políticas públicas de saúde no
Brasil para o atendimento de homens e mulheres com IAM.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Enfermagem. Infarto do miocárdio.

Abstract: Introduction: Early access to specialized treatment for acute myocardial
infarction (AMI) can decrease morbidity and mortality for men and women.General
objective: Compare access to SUS health services up until admission to reference
hospitals in cardiology (RHC) among men and women with AMI. Specific objectives: 1.
Characterize access of men and women with AMI to heal services up until admission to
RHC; 2. Estimate decision time (DT), transport time (TT), time of arrival to first heal
service (TAFHS), time of permanence in health network (TPHN) and time of arrival to
RHC (TARHC); 3. Verify correlation of DT and TT with TAFHS and of DT, TT and TPHN
with TARHC; 4. Verify percentage breakdown of DT and TT on TAFHS and of DT, TT
and TPHN on TARHC; 5. Verify factors associated to delay in access to health services
up until admission to RHC.Methodology: Cross sectional exploratory study. One
hundred people with AMI were interviewed in two RHC, in Salvador-BA. Descriptive
measures, Pearson‟s Chi-square test, robust linear regression model, Pearson‟s
coefficients of correlation and bivariate and multivariate of linear regression were used
for the analysis. Statistical significance of 5% was adopted. Results: The average age
for women was of 59.0 years (sd 12.10) and, for men, 58.7 years (sd 11.08). Men
predominated; AMI with supra-ST segment elevation (AMISST); age <60 years, from
Salvador/Metropolitan Region; race/color black; married/common-law
marriage; low
schooling and low income; people with work activities. Most had the beginning of
symptoms at home; used inadequate means of displacement; did not know where to
look for attendance; went to health services with urgent/emergency attendance; received

324

attention, admission and posterior transfer; admitted to RHC during the second or third
attendance and the insufficiency of resources was the main reason referred to for the
crusade within the health service network. Out of the individuals with AMISST the
minority received reperfusion therapies. DT, TT and TAFHS were similar between the
genders. Women presented TPHN and TARHC superior to men. Having called the
emergency medical service (SAMU) determined lower TT and TPHN for women and, for
men, lower TPHN with borderline statistical difference. There was only interaction
between gender and means of dislocation for the TT outcome. The AMICSST was
related to lower TAFHS, TPHN and TARHC in both genders, although statistically
significant difference was found only between TAFHS and the type of AMI for men. The
average TPHN was higher for those that tried three or more health services before
admission to a RHC. For both genders, DT in relation to TT had a greater contribution in
the composition of the TAFHS; and the TPHN in relation to DT and TT brought a greater
contribution in the composition of TARHC. Final considerations: An elevated amount of
time was verified for both genders, overall for women. Gender little influenced the
associations of interest. The wait for specialized attention was lengthy. These findings
consubstantiate the necessity for reviewing public health policies in Brazil for the
attention to men and women with AMI.
Key words: Myocardial infarction. Access to health services. Nursing.
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álcool e outras drogas. 2014. p.89. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2014.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
Linha de Pesquisa: Mulher, gênero e saúde.
Orientador: Oliveira, Jeane Freitas de
Resumo: As mulheres estão envolvidas com o fenômeno das drogas de diversas
formas. Em qualquer tipo de envolvimento, estão expostas a
situações de
vulnerabilidade individuais, sociais e programáticas, sobretudo quando estão grávidas.
Este trabalho tem por objetivo: Analisar as formas de envolvimento de gestantes com
drogas e as situações de vulnerabilidade diante do contexto de vida. Realizou-se uma
pesquisa de abordagem qualitativa da qual participaram 08 gestantes matriculadas no
pré-natal de uma maternidade pública de Salvador-BA. A aproximação e identificação
das gestantes se deram a partir da aplicação de um instrumento semiestruturado,
contendo questões sobre: características sociodemográficas e de saúde reprodutiva;
caracterização familiar; e indicadores sociais e de saúde; assim como contemplava
também questões sobre o envolvimento com álcool e outras drogas. A partir da
identificação das gestantes envolvidas com drogas, as mesmas eram convidadas a
participar da entrevista semiestruturada. Foram seguidos todos os aspectos éticos. Os
dados apreendidos durante a entrevista foram organizados segundo a técnica de
análise de conteúdo e analisados adotando o conceito de vulnerabilidade como
referencial teórico. No processamento de organização dos dados, foram identificadas
quatro categorias empíricas: Envolvidas com drogas: "Meu irmão é usuário, meu marido
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usa drogas, minha mãe... Usei álcool, cigarro..."; Relações familiares: "Meu pai não me
criou... Conheci, mas pra mim é mesmo que nada..."; Interrupção do estudo:
"Emprenhei e parei (de estudar)..."; Acesso ao pré-natal: "Fui a outras maternidades, só
achei vaga aqui..." . O envolvimento das gestantes com as drogas se deu
majoritariamente pelo consumo de substâncias lícitas e ilícitas pelos companheiros e
familiares e pelo consumo próprio de substâncias lícitas, mesmo durante a gestação. As
entrevistadas relataram que o consumo de drogas fragiliza os vínculos familiares e
afetivos, expondo-as a situações de violência. A ocorrência da gravidez na
adolescência ocasionou o abandono escolar e, consequentemente, a dependência
financeira parcial ou total de familiares e/ou companheiros. Dificuldades no acesso aos
serviços de saúde ocasionaram inicio do acompanhamento gestacional tardiamente,
atrasos na realização de exames de rotina do pré- natal, na aplicação de vacinas e em
outros procedimentos do pré-natal. Os dados permitiram identificar que as gestantes
vivenciam um contexto familiar com presença de drogas lícitas e ilícitas, o qual
predispõe a situações de vulnerabilidade nas dimensões individual, social e
programática. A identificação das situações de vulnerabilidade possibilita ampliar a
atuação em saúde e gerar reflexões que podem ser úteis para a formulação de
pensamentos e políticas de saúde a partir das necessidades da comunidade.
Palavras-chave: Drogas. Gestantes. Vulnerabilidade.

Abstract: Women are involved in the drug phenomenon in different ways. Any type of
involvement, are exposed to situations of individual, social and
programmatic
vulnerability, especially when they are pregnant. This work aims to: examine how the
involvement of pregnant women with drugs and situations of vulnerability on the life
context. We conducted a qualitative study which involved 08 pregnant women enrolled
in prenatal care at a public maternity hospital in Salvador, Bahia. Approximation and
identification of pregnant women are knowns from the application of a semi-structured
instrument
containing questions about sociodemographic characteristics and
reproductive health; family characterization; and social and health indicators; as well as
contemplating questions about involvement with alcohol and other drugs. From the
identification of the women involved with drugs, they were invited to participate in semistructured interviews. All ethical aspects were followed. Data obtained during the
interview were organized according to the technique of content analysis and analyzed by
adopting the concept of vulnerability as a theoretical framework. In processing data
organization four empirical categories were identified: Involved with drugs: "My brother is
user, my husband uses drugs, my mother... I used alcohol, cigarettes...”. Family
relationships: "My father did not raise me... I knew, but for me it is nothing ...”
Discontinuation of the study: "Pregnant and stopped (to study)...”. Access to prenatal
care:"I went to other hospitals, only found vague here...”. The involvement of pregnant
women with drugs occurred most of the consumption of licit and illicit substances by
peers and family and the personal consumption of licit substances, even during
pregnancy. Interviewees reported that drug use undermines the family and emotional
bonds, exposing them to violence. The occurrence of teenage pregnancy caused the
dropout and hence the partial or total financial dependence on family and/or
colleagues.Difficulties in access to health services led the early gestational later
monitoring, delays in conducting routine examinations of prenatal care in vaccinations
and other procedures of prenatal care. The data allowed to identify pregnant women
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who experience a family environment with the presence of legal and illegal drugs, which
predisposes to situations of vulnerability in individual, social and programmatic
dimensions. The identification of situations of vulnerability enables expand operations in
health and generate reflections that may be useful for the formulation of health policies
and thoughts from the needs of the community.
Key words: Pregnant women. Drugs. Vulnerability.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15161
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com anemia falciforme. 2014. p. 98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2014.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
Linha de Pesquisa: Mulher, gênero e saúde.
Orientador: Ferreira, Silvia Lúcia
Resumo: A anemia falciforme interfere diretamente na vivência e na saúde reprodutiva
das mulheres. Ela não contra indica a gravidez, contudo, devido ao seu potencial de
gravidade, a gestação em mulheres com este diagnóstico é considerada de alto
risco,assim como a contracepção hormonal que também apresenta algumas
complicações associadas, sendo necessário, a realização de um planejamento
reprodutivo adequado e seguro, que se constitui um importante fator no cuidado à
mulher com a doença. É fundamental entender os desafios enfrentados por essas
pessoas nas decisões de saúde reprodutiva, tornando-se assim, importante desdobrar
os estudos para além das imposições biológicas da doença e compreender melhor
todos os aspectos envolvidos nestas decisões. Assim, esse estudo teve como objetivo
analisar as experiências de mulheres com anemia falciforme
no contexto do
Planejamento Reprodutivo.Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, realizado
com 14 mulheres com diagnóstico confirmado de anemia falciforme, cadastradas na
Associação Feirense de Pessoas com Doença Falciforme, na cidade de Feira de
Santana, através de entrevistas semiestruturadas utilizando como método de análise o
discurso do sujeito coletivo. Os resultados apontaram que as mulheres com anemia
falciforme vivenciam muitos conflitos relacionados à concepção e a contracepção, o que
as deixam inseguras e temerosas com relação ao desejo de ser mãe ou de engravidar
novamente, e a forma de lidar com esses conflitos varia da experiência vivenciada por
cada mulher, seja entre aquelas que nunca engravidaram como nas que já tem
filhos(as) mas vivenciaram uma gravidez não planejada e as complicações decorrentes
da doença. As experiências com o uso de métodos contraceptivos também foi apontada
como conflituosa devido às dúvidas existentes, os efeitos colaterais, as concepções
errôneas e o uso inadequado dos mesmos, resultando em gestações não planejadas e
complicações no quadro clínico. Com relação ao acompanhamento com profissionais
de saúde, foi possível identificar orientações não apropriadas, insegurança na
prescrição dos métodos, gerando uma peregrinação das mulheres em busca de
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orientações que atendessem as suas demandas e medos, ressaltando ainda o uso do
discurso médico proibitivo sobre a gestação, não respeitando os direitos reprodutivos
das mulheres, contrapondo-se à crença da fé e do desejo de ser mãe, explicitado pelas
participantes. As experiências com o planejamento reprodutivo das mulheres com
anemia falciforme desse estudo são cercadas pelo conflito, entre desejos, medos,
dúvidas e incertezas, que repercutem de forma direta na sua vida reprodutiva e as
expõe a diversas situações de risco.
Palavras-chave: Anemia falciforme. Enfermagem. Mulheres. Saúde reprodutiva.

Abstract: Sickle cell anemia interferes directly in the experience and the reproductive
health of women. She's not against indicates pregnancy, however, due to its severity,
potential pregnancy in women with this diagnosis is considered high risk, as well as
hormonal contraception that also presents some complications, being necessary the
realization of reproductive planning suitable and safe, which constitutes an important
factor in the care of women with the disease. It is essential to understand the challenges
faced by these people in reproductive health decisions, thus becoming important unfold
studies beyond the biological constraints of disease and a better understanding of all
aspects involved in these decisions. Thus, this study aimed to analyze the experiences
of women with sickle cell anemia in the context of Reproductive Planning.This is a study
with a qualitative approach, conducted with 14 women with confirmed diagnosis of
sickle cell anemia, registered in the Association of people with sickle cell disease, in the
city of Feira de Santana, through semi-structured interviews using as method of analysis
the collective subject discourse. The results showed that women with sickle cell anemia
experiencing many conflicts to conception and contraception, leave insecure and fearful
about the desire to be a mother or pregnant again,and to deal with conflicts varies from
experience experienced by every woman, among those who never became pregnant
and already has children but have experienced an unplanned pregnancy and
complications arising from the disease. The experiences with the use of contraceptive
methods was also pointed to as confrontational due to doubts that exist, the side-effects,
the misconceptions and misuse thereof, resulting in unplanned pregnancies and
complications in clinical picture. With respect to follow-up with health professionals, it
was possible to identify appropriate guidelines, insecurity in prescribing the methods,
generating a pilgrimage women in search of guidance which complied with their
demands and fears, emphasizing the use of speech doctor about pregnancy, not
prohibitive respecting reproductive rights of women, opposed to the belief of faith and
desire to be a mother, explained by the participants. The experiences with the
reproductive planning women with sickle cell this study surrounded by conflict, between
desires, fears, doubts and uncertainties that affect directly on their reproductive life and
exposes the various situations of risk.
Key words: Sickle cell anemia. Reproductive health. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15114
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(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2014.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
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Orientador: Mussi, Fernanda Carneiro
Resumo: Introdução: Conforto, meta do cuidado de enfermagem, precisa ser
compreendido a partir das interações dos usuários com os serviços de saúde. Todavia
pouco se conhece sobre a experiência de conforto de familiares de pessoas internadas
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quais variáveis influenciam o nível de conforto
desses. Objetivo Geral: Investigar a influência de variáveis relacionadas aos familiares
de pessoas internadas em UTI e ao contexto de internação dessas sobre o nível de
conforto dos familiares. Métodos: Estudo transversal, realizado em seis UTIs, distribuído
em três hospitais públicos de ensino da Bahia. A amostra de 250 familiares foi
entrevistada empregando-se a escala de conforto de familiares de pessoas em estado
crítico de saúde (ECONF). Dados de caracterização da amostra foram analisados por
distribuição de frequências, médias e desvio padrão. O nível de conforto dos familiares,
global e por dimensão da ECONF foi analisado em médias aritméticas e separatrizes.
Para análise da diferença das médias do nível de conforto global e por dimensão da
ECONF segundo variáveis de interesse, empregou-se o teste One Way (ANOVA). O
teste de Bartlett foi usado para avaliar a homogeneidade das variâncias. Quando o
Bartlett mostrou heterogeneidade das variâncias aplicou-se o teste não paramétrico de
Kruskall Wallis. Empregou-se o pós-teste de comparação múltipla, Bonferroni, para
identificar quais grupos diferiram entre si. Adotou-se o nível de significância estatística
de 5%. Os dados compuseram uma base no programa SPSS, versão 17.0 for Windows
e realizou-se as análises no programa Stata versão 11. Resultados: Dos 250 familiares,
71,2% estiveram em visita a membros internados em hospitais de Salvador e 28% em
hospital de Feira de Santana. A idade média do grupo foi de 40,6 anos (dp 11,9).
Predominaram participantes do sexo feminino, casados/união estável, católicos, com 2º
grau completo, economicamente ativo e sem experiência anterior com familiar em UTI.
A maior parte era filho ou cônjuge do membro internado, porém apenas 44,8% residiam
com o mesmo. O próprio entrevistado era o responsável pela família em 41,2% dos
casos. O nível global de conforto dos familiares foi médio. Observou-se nível de
conforto alto nas dimensões segurança e interação familiar e ente, médio na dimensão
suporte e menor na dimensão integração consigo e com o cotidiano. A UTI de
internamento, o nível de gravidade e o tempo de internação do membro; o sexo, a idade
e a renda do familiar; e a natureza do relacionamento do familiar com o membro na UTI
influenciou o nível de conforto. Conclusão: o nível de conforto dos familiares por
dimensão da ECONF variou de alto a médio e o global foi mediano. Sofreu influência de
variáveis relacionadas aos familiares de pessoas em UTI e ao contexto de internação
dessas. Os resultados assinalaram a importância da reflexão dos profissionais de saúde
quanto à efetividade de práticas de cuidar dirigidas a familiares visando à promoção do
conforto, em serviços públicos, no contexto baiano. É um desafio implementar ações
que ajudem familiares a minimizar o desconforto vivido com internação.
Palavras-chave: Conforto. Enfermagem. Família. Unidade de terapia intensiva.
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Abstract: Introduction: Comfort, the aim of nursing care, should be understood from the
interaction of users with health services. Nevertheless, little is known about the comfort
experienced by family members of patients admitted to Intensive Care Units (ICU) and
the variables influencing their level of comfort. General Objective: Investigate the
influence of variables related to family members of patients admitted to ICUs and to the
context of hospitalization of these patients on the level of comfort of the family members.
Methods: Cross - sectional study, performed in six ICUs, distributed among three public
teaching hospitals in Bahia. Interviews were performed in a sample of 250 family
members using the Comfort Scale for Family Members of Patients in Critical Health
Status (ECONF). The information for characterization of the sample was analyzed by
distribution of frequency, average and standard deviation. The level of comfort of family
members, global and through ECONF dimension was analyzed in arithmetical averages
and quartiles. For analysis of the difference of averages of global comfort levels and
ECONF dimensions in accordance with variables of interest, the One Way (ANOVA) test
was used. The Bartlett test was used to evaluate homogeneity of variances. When the
Bartlett test demonstrated variances, the Kruskall Wallis nonparametric test was applied.
The Bonferroni multiple comparison post-test was applied to identify which groups differ
among themselves. A 5% statistical level of significance was adopted. The data was
compiled in the base of the SPSS, version 17.0 for Windows program and analysis were
made in Stata version 11program. Results: Out of the 250 family members, 71.2% were
visiting patients admitted to hospitals in Salvador and 28% to hospitals in Feira de
Santana. The average age of the group was of 40.6 years (dp 11.9). Predominance was
for female participants, married/common-law, catholic, secondary education,
economically active and without prior experience of family members in a ICU. Most were
the child or spouse of the patient, nevertheless only 44.8%lived with the patient. The
interviewed party was the member responsible for the family in 41.2% of the cases. The
global level of comfort of the family members was average. A high level of comfort was
observed in the dimensions of Safety and family and patient interaction, average in the
dimension of support and less in the dimension of interaction and with daily routine. The
ICU, the level of seriousness and hospitalization period, gender, age and family income;
and the nature of the family relationship with the ICU patient influenced the level of
comfort. Conclusion: The comfort level of family members according to ECONF
dimensions varied from high to average and global comfort level was average. Influence
occurred from variables related to family members of patients in the ICU and to the
context of the hospitalization of the patient. Results demonstrate the importance of
reflection by health professionals in relation to the effectiveness of health care practices
guided towards family members with the aim of promoting comfort, in public services,
under the context of Bahia. It is a challenge to implement actions that assist family
members to minimize discomfort faced with the hospitalization of patients in the ICU,
considering the variables under study.
Key words: Comfort. Family. Nursing. Intensive Care Units.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15113
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a saúde de mulheres atendidas em um CAPSAD de Salvador/BA. 2013. p.123.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia.
Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
Linha de Pesquisa: Mulher, gênero e saúde.
Orientador: Menezes, Igor Gomes
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar as repercussões para a
saúde de mulheres envolvidas com drogas atendidas no CAPSad do Centro Histórico
de Salvador-BA. Parte-se do pressuposto de que as mulheres estão envolvidas de
diferentes formas com o fenômeno das drogas e que a maneira pela qual se dá estes
envolvimentos resulta em diferentes repercussões para a sua saúde. Trata-se de uma
pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da EEUFBA, através da Plataforma Brasil, com parecer de número
91.975. Os dados foram coletados no período de setembro a dezembro de 2012,
através de entrevista semiestruturada realizada com onze mulheres matriculadas na
unidade de saúde selecionada e que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos.
Os dados coletados foram analisados, seguindo as etapas da análise de conteúdo
temática, tendo gênero como categoria analítica com fundamentação em princípios da
Teoria de Gênero e Poder. A análise permitiu caracterizar as participantes e seus
envolvimentos com as drogas, e evidenciou as repercussões para a sua saúde a partir
de quatro categorias temáticas: 1) Repercussões do consumo de drogas: um olhar
sobre a saúde reuniu informações sobre os efeitos das drogas no organismo, e os
sinais e sintomas de doenças percebidos pelas entrevistadas como decorrentes do
consumo de drogas; 2) Exclusão social e desorganização dos vínculos familiares
eafetivos, que apontou o álcool e o crack como causadores da sua exclusão social e de
rompimentos nos laços familiares e afetivos; 3) Vítimas e algozes: o envolvimento de
mulheres com as drogas e com a violência revelou a violência sofrida ou praticada por
mulheres usuárias de drogas, diferenciando -se com relação à substância consumida;
4) O Desafio da maternidade para mulheres envolvidas com drogas apontou que o
exercício da maternidade é reconhecido pelas mulheres identificadas como usuárias de
drogas, como incompatível com tal conduta. Para estas mulheres, a busca por
tratamento se confunde com a busca da identidade feminina perdida pelo consumo
abusivo. As mães de usuários, ao incorporarem a identidade de cuidadoras, alimentam
um sentimento de superação e força ao lidar com as dificuldades do filho e apresentam
discursos contraditórios de culpa e vitimização associado ao consumo abusivo feito por
ele. As repercussões para a saúde das mulheres decorrentes do seu envolvimento com
drogas se apresentam de várias formas e afetam o corpo físico, as relações sociais e o
desempenho das funções social e culturalmente determinadas para as mulheres. Esta
pesquisa traz subsídios para a prática de enfermagem na assistência a pessoas
usuárias de álcool e outras drogas por ressaltar que o envolvimento das mulheres com
as drogas não se limita ao consumo e/ou ao tráfico e que qualquer forma de
envolvimento está entrelaçada com as histórias pessoais e o contexto de vida das
mulheres, se traduzindo em danos físicos e psicossociais.
Palavras-chave: Drogas. Enfermagem. Saúde da mulher.
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Abstract: The present paper has the purpose of analyzing the repercussions of drug
involvement on the health of women attended at the CAPSad of the Historical Center of
Salvador-BA. It is assumed that the women are involved in different manners with the
drug phenomena and that the manner in which they are involved results in different
repercussions to their health. This is an exploratory and descriptive research, with a
qualitative approach, approved by the Research Ethics Committee of EEUFBA, though
the Brazil Platform, report number 91975. The information was collected during the
period from September to December 2012, by means of semi-structured interviews
carried out with eleven women registered at the selected health unit and that qualified
under the established criteria for inclusion. The collected data was analyzed in
accordance with the phases for thematic content analysis, having gender as analytical
category based on the principles of the Theory of Gender and Power. The analysis
permitted to characterize the participants and their involvement with drugs, and
evidenced the repercussions to their health using four thematic categories: 1)
Repercussions of drug consumption: an overview on health gathered information on the
effects of drugs to the organism, the signs and symptoms of illnesses perceived by the
interviewed parties resulting from drug consumption; 2) Social exclusion and
disorganization of family and affective Ties, which pointed out alcohol and crack as the
causes for social exclusion and severance of family and affective ties,3)Victims and
executioners: Involvement of women with drugs and violence revealed the violence
suffered or practiced by female drug users, in different manners in accordance with the
substance consumed; 4) The Challenge of Maternity for Women Involved with Drugs
indicated that maternity is recognized by women identified as drug users as incompatible
with such conduct. For these women, the quest for treatment is confused with the quest
for the feminine identity lost by abusive consumption. Mothers of drug users, when
incorporating the identity of caretakers, nourish a feeling of overcoming and strength
when dealing with the difficulties of their child and present contradictory discourses of
guilt and victimization associated to the abusive consumption of their child. Health
repercussions for women elapsing from their involvement with drugs is presented in
various manners and affect the physical body, social relations and performance of social
and cultural functions determined for women. This research brings subsidy for nursing
practice in caring for users of alcohol and drugs by emphasizing that the involvement of
women with drugs is not limited to the consumption and/or trafficking of drugs, and any
manner of involvement entrails personal stories and the life context of the women,
translated into physical and psychosocial damages.
Key words: Drugs. Health of women. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13591
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Orientador: Melo, Cristina Mª Meira de
Resumo: Trata-se de um estudo histórico cujo objetivo foi analisar a inserção da
enfermeira brasileira no campo da saúde pública, entre 1920 e 1925. A busca por
indícios ocorreu na Biblioteca Universitária de Saúde Professor Álvaro Rubin de Pinho
da UFBA e no Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery da
UFRJ. Após esta busca, construiu-se um corpus documental, cujas fontes foram:
documentos publicados pelo Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP);
pesquisas sobre o objeto do estudo; discursos de dirigentes de Estado e de
protagonistas da reforma sanitária. A construção da narrativa ocorreu por meio da micro
história. A inserção da enfermeira brasileira no campo da saúde pública foi determinada
por fatores políticos, ideológicos e de gênero. Em 1920, juntamente com a conformação
do DNSP, surgiu a enfermeira-visitadora, trabalhadora sem qualificação profissional,
que não possuía formação em enfermagem; integrava o staff subalterno do DNSP e
considerada uma agente submissa ao poder médico. O trabalho desta agente era
exclusivamente a visitação domiciliar, a educação sanitária e a vigilância higiênica às
pessoas acometidas pela tuberculose. Em setembro de 1921, após um acordo
estabelecido entre o DNSP e a Fundação Rockefeller, a enfermeira norte-americana
Ethel Parsons aportou no País. Com a chegada desta enfermeira iniciou-se a Missão
Parsons, que teve um papel fundamental na implantação de um novo modelo de
enfermeira no Brasil, a enfermeira moderna/enfermeira de saúde pública. Esta agente
foi inserida no cenário brasileiro como uma trabalhadora qualificada, com formação em
enfermagem que rompia com o modelo elementar da enfermeira-visitadora de 1920.
Porém, mesmo após uma luta simbólica empreendida por Ethel Parsons para
desconstruir preconceitos e implantar o seu projeto de enfermagem
moderna/profissional, predominava no imaginário social a representação de que a
enfermeira era uma trabalhadora subalterna, submissa ao poder e ao olhar hierárquico
do médico. Concluiu-se que a enfermeira foi uma protagonista da História da saúde
pública nos anos 1920. Apesar do contexto desfavorável à implantação da enfermagem
moderna/profissional no país, não se pode negar que como staff técnico de um projeto
de Estado, as enfermeiras viabilizaram e sustentaram o projeto de saúde pública cujo
eixo operativo era a educação sanitária.
Palavras-chave: Enfermagem. Enfermeira. Saúde pública.

Abstract: It is a historical study aimed to examine the insertion of Brazilian nurses in the
public health, between 1920 and 1925. The search for evidence occurred in the
University Library Health UFBa Professor Alvaro Rubin de Pinho and Documentation
Center School of Nursing Anna Nery UFRJ. After this search built up a corpus of
documents whose sources were: documents published by National Department of Public
Health (NDPH); research on the subject of the study; speeches of leaders of State. The
construction of the narrative occurred through the Micro History. The insertion of
Brazilian nurses in the public health was determined by historical, political and
ideological factors. In 1920 along with the conformation of NDPH emerged the visiting
nurse, unskilled worker who had no training in nursing; integrated the "subordinate" staff
of NDPH; and was considered an agent submissive to medical power. The work of this
agent was exclusively a home visit that would be operationalized using elementary
knowledge, with the visiting acting as the link between doctors and families. In
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September 1921, after an agreement between the NDPH and the Rockefeller
Foundation the american nurse Ethel Parsons arrived in the country. With the arrival of
this nurse began the mission Parsons that had a key role in the implementation of a new
model of nurse in Brazil, the modern nurse / public health nurse. This agent was inserted
in Brazil as a skilled worker, with training in nursing that broke with the elementary
model visiting nurse 1920. However, predominated in the social imaginary the
representation that the nurse was a subordinate working, submissive to power and look
hierarchical medical. It was concluded that the nurse was a protagonist in the history of
public health in the 1920s. Despite the unfavorable environment for the deployment of
modern nursing/professional, cannot be denied that as technical staff of a State project,
nurses made possible and supported the public health project whose axis was health
education.
Key words: Nurse. Public health. Nursing.
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Orientador: Rosa, Darci de Oliveira Santa
Resumo: Esta pesquisa possui como objetivo geral analisar o perfil das egressas do
curso de mestrado em enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no
período 2000-2010. Para tal, descreveram-se as características sociodemográficas e de
vida acadêmica destas egressas; a transição profissional dessas antes e após o
mestrado; e suas áreas de atuação, considerandose as dimensões assistência, gestão
e ensino, bem como a produção do conhecimento. É importante para o
desenvolvimento de um programa de pós-graduação realizar avaliações periódicas de
seus egressos como forma de verificar a eficiência e viabilidade da oferta do programa
em si e da modalidade na instituição que o adota. Para construir a estrutura teórica da
dissertação realizou-se pesquisa na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), aplicando-se os
descritores perfil, mestrado e enfermagem. Esta pesquisa é documental e descritiva, de
abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no Programa de PósGraduação em Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e na base de dados da
Plataforma Lattes. As fontes de dados foram: relação de dissertações defendidas, listas
de alunos por forma de ingresso, fichas individuais das egressas e Currículo Lattes.
Para o levantamento dos dados foi elaborado um formulário com as variáveis
sociodemográficas, produção do conhecimento, atividades acadêmicas e profissionais.
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As informações coletadas foram organizadas, armazenadas e digitadas em planilha
eletrônica do Excel, constituindo o banco de dados; após analisadas as correções da
digitação, os dados foram exportados para o programa estatístico STATA v.12.
Constatou-se que o Programa titulou entre os anos 2000-2010, 201 (100,0%) mestres.
A maior proporção, 82 (40%), foi constituída de mulheres com idade média de 35,1
anos, 90 (44,8%) casadas, 75 (37,3%) naturais do interior da Bahia, 134(66,7%)
residentes em Salvador no período de realização do curso, graduadas por instituições
de ensino superior (IES) públicas da Bahia, especialistas e a duração média do curso
de 1,9 anos. A maior proporção de produção do conhecimento foi de 167 trabalhos
apresentados em eventos. O número de vínculos, em sua maior proporção, diminuiu de
dois a três vínculos para um vínculo após o mestrado. A maior frequência das egressas,
79 (39,3%), estava inserida apenas em IES, exercendo atividades de ensino. O estudo
evidenciou a contribuição do Programa para a pesquisa e na formação de mestres para
a inserção em IES. A caracterização do perfil das egressas do curso de mestrado em
enfermagem da UFBA, como indicador para avaliação, provocou impacto positivo na
sociedade baiana ao lançar no mercado enfermeiras-mestras com potencial para
transformar instituições de ensino, serviços de saúde em que atuam, associações de
classe da enfermagem e promover o fortalecimento político da categoria de
enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem. Mestrado.

Abstract: This research has aimed at analyzing the profile of the discharged master's
degree in nursing, Federal University of Bahia in the period 2000-2010. To this end, we
described the sociodemographic and academic life of these grads; vocational transition
of the same before and after the masters, and their areas of operation considering the
dimensions of care, management and education, as well as the production of
knowledge. It is important for the development of a program of postgraduate conduct
periodic evaluations of its graduates as a way to verify the efficiency and feasibility of
offering the program itself and the sport itself in the institution that embraces. To build
the theoretical framework of the dissertation research was conducted in the Virtual
Health Library (VHL) applying the profile descriptors, master and nursing. This is a
descriptive and documentary research, quantitative approach. Data collection was
performed at the Graduate Program in Nursing of the Federal University of Bahia and in
the database of the Lattes Platform. The data sources were: relationship dissertations,
student lists in order of entry, individual records of discharged and Lattes. To gather
data, we designed a form with variables: sociodemographic, knowledge production,
academic and professional activities. The collected information was organized, stored
and entered into Excel spreadsheet, constituting the database, analyzed after
corrections of typing, data were exported to STATA statistical software v.12. It was
found that the program titled between the years 2000-2010, 201 (100.0%) teachers. The
82 highest proportion (40%) of the research was "The Nursing Care in the Human
Development Process", are women, mean age 35.1 years, 90 (44.8%) married, 75 (37
3%) of the natural countryside of Bahia, 134 (66.7%) residing in Salvador during the
period of the course, graded by public HEIs Bahia, experts and average duration of the
course of 1.9 years. A higher proportion of knowledge production was 167 papers
presented at events. The number of links in a greater proportion, after the master
decreased from two to three links to a bond. The highest frequency of 79 grads (39.3%)
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were included only in IES, exercising teaching activities. The study highlighted the
contribution of the Programme for research and training of teachers for inclusion in
higher education institutions. The characterization of the profile of the discharged
master's degree in nursing UFBa as an indicator for evaluation had a positive impact in
Bahian society by launching the market-master nurses with the potential to transform
educational institutions, health services in which they operate, associations Nursing and
promote the political empowerment of the nursing category.
Key words: Nursing. Master.
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Resumo: O envelhecimento populacional possibilitou, além da longevidade da
população, a mudança no perfil epidemiológico caracterizado pela diminuição das
doenças infectoparasitárias e aumento das doenças não transmissíveis, elevando o
número de hospitalizações e, mais recentemente, de procedimentos cirúrgicos, a
exemplo das cirurgias mutiladoras, resultantes da prevalência de doenças vasculares
periféricas na população idosa. Tais transformações passaram a exigir maior atenção e
cuidado dos profissionais de saúde, sobretudo dos enfermeiros. A forma como os
enfermeiros expressam o cuidado prestado aos idosos no perioperatório de cirurgia
mutiladora reflete a prática de um ritual, visto que o método de trabalho desses
profissionais se estabelece a partir do conjunto de ações padronizadas, com começo,
meio e fim, na presença de alguns elementos simbólicos, como o jaleco branco,
estetoscópio entre outros instrumentos. O estudo tem como objetivo analisar o ritual do
cuidado do enfermeiro à pessoa idosa no perioperatório de cirurgia mutiladora. Trata-se
de uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, guiada pelo método da história
oral temática e respaldada na Teoria da Diversidade e da Universalidade do Cuidado
Cultural de Madeleine Leininger. O estudo foi realizado no município de Feira de
Santana-Bahia, sendo o lócus da pesquisa: as unidades de Pronto Atendimento
Masculino e Pronto Atendimento Feminino, a Clínica Cirúrgica e o Centro Cirúrgico de
um hospital público do Estado da Bahia. A amostra dos colaboradores do estudo foi
constituída por 11 enfermeiros. Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de
entrevista semi-estruturada, sendo analisados a partir da análise temática. Na
realização da pesquisa foram obedecidos os preceitos éticos estabelecidos pela
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Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Da pesquisa emergiram duas
grandes categorias analíticas: ritual do cuidado do enfermeiro à pessoa idosa no
perioperatório de cirurgia mutiladora e; percepção do enfermeiro sobre o impacto da
cirurgia mutiladora para a pessoa idosa. O ritual do cuidado do enfermeiro à pessoa
idosa submetida à cirurgia mutiladora evidenciado neste estudo confronta-se com a
proposta da Teoria da Diversidade e da Universalidade do Cuidado Cultural, portanto da
enfermagem transcultural, visto que o cuidado gerontogeriátrico culturalmente
congruente não é desenvolvido pelos enfermeiros e as diferentes culturas das pessoas
envolvidas no processo não são contempladas e/ou reconhecidas. O estudo revelou
como de suma importância para toda pessoa idosa submetida a um processo cirúrgico
de mutilação a realização da Sistematização de Enfermagem Perioperatória. A
pesquisa mostrou ainda que em alguns momentos do ritual, a pessoa idosa experiencia
situações de desrespeito da sua autonomia, cidadania, dignidade e individualidade,
passando também por tratamento desumano e constrangedor que se afastam
nitidamente de princípios e diretrizes presentes em diversos dispositivos legais.
Palavras-chave:
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Abstract: Population aging permitted, in addition longevity of the population, the
change in the epidemiological profile characterized by a decline of infectious and
parasitic diseases and increase in non-communicable diseases, bringing the
number of hospitalizations and, more recently, surgical procedures, like the
mutilating surgery, resulting from the prevalence of peripheral vascular disease in
the elderly. Such transformations have demanded greater attention and care of
health professionals, especially nurses. The way in which the nurses expresses the
care for the elderly in perioperative of mutilating surgery reflects the practice of ritual,
given that the method of work of these professionals is established from the
standardized set of actions with a beginning, middle and end, in the presence of
some symbolic elements, such as the white coat, stethoscope and other instruments.
The study aims to analyze the ritual of nursing care for the elderly in perioperative
mutilating surgery. This is an exploratory, of qualitative nature, guided by the method of
oral history and supported in the Theory of Diversity and Universality Cultural Care by
Madeleine Leininger. The study was conducted in the city of Feira de Santana, Bahia,
being the locus of research: the Male and Female Emergency Care Units, the
Surgical Clinic and Surgical Center of a public hospital in the State of Bahia. The
sample of the collaborators of the study consisted of 11 nurses. For data collection, we
used the technique of semi-structured interviews, being analyzed using thematic
analysis. For this research we followed
the ethical guidelines established
by
Resolution 196/96 of the National Council of Health. From the research emerged
two major analytical categories: the ritual of nursing care for the elderly in
perioperative of and mutilating surgery and; perception of nurses about the
impact of mutilating surgery in the elderly. The ritual of nursing care for the elderly
undergoing mutilating surgery evidenced in this study confronted with the proposal
of the Theory of Diversity and Universality Cultural Care, therefore of transcultural
nursing, given that the gerontogeriátrico culturally congruent care is not developed
by nurses and the different cultures of the people involved in the process are not
met and/or recognized. The study revealed as of paramount importance to all
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elderly subjected
to a surgical process of mutilation the realization of the
Systematization of Perioperative Nursing. The survey also showed that in some
moments of the ritual, the elderly experience situations of disrespect to their autonomy,
citizenship, dignity and individuality, also going by inhumane treatment and compelling
that deviate markedly of principles and guidelines present in various legal devices.
Key words: Surgical procedures. Operative. Aged.
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Orientador: Menezes, Igor Gomes
Resumo: A qualidade de vida tem se tornado um tema importante na sociedade atual e
muito discutido nas últimas décadas. Constitui-se em objetivo geral da pesquisa:
analisar o nível de qualidade de vida de pessoas com distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho em Salvador antes e após os distúrbios. Estudo de corte
transversal, quantitativo, não experimental, realizado em ambulatórios, clínicas de
fisioterapia, serviço médico e centro de atenção à saúde do trabalhador. O instrumento
utilizado para a coleta de dados foi a escala de qualidade de vida para portadores de
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Os dados foram analisados por
meio de estatística descritiva e inferencial. Realizado teste t e análise de variância para
avaliar se houve diferença nas dimensões de qualidade de vida entre os grupos e a
regressão linear para testar o poder preditivo das variáveis quantitativas. Adotou-se o
nível de significância estatística de 5%. A amostra foi constituída de 212 trabalhadores.
Quanto ao local da coleta, predominou um ambulatório Federal; a média de idade foi de
46,4 anos; predominaram mulheres, estado civil casado e o nível médio completo de
escolaridade; a renda mensal entre 1 a 3 salários mínimos; a jornada de trabalho mais
de 40 horas; 12,4 anos na função que causou os distúrbios e 2,4 anos o tempo médio
que procuraram atendimento médico após os sintomas; 3,4 anos afastados do trabalho
e 3,7 anos a quantidadade de afastamentos. A ocupação predominou escriturário, os
diagnósticos a Síndrome Túnel do Carpo, problemas de saúde adquiridos após os
distúrbios, a depressão; e o tratamento que realizam após os distúrbios é o não
medicamentoso. Na análise geral do construto, foi verificado que a média de qualidade
de vida piorou após os distúrbios para todos os domínios (p<0,001). Este resultado
demontra a sensibilidade da escala em detectar mudanças de qualidade de vida.
Verificou-se que os homens (4,18, DP=0,63) possuem uma média de qualidade de vida
inferior às mulheres (4,03, P=0,50). A variável renda, na dimensão psicológica,
apresentou diferença significativa (p<0,005). Comparações post hoc com o teste de
Tukey mostraram que os rabalhadores com renda de até 1salário mínimo (5,03,
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DP=0,93) possuem qualidade de vida inferior aos com renda entre 3 a 6 salários
mínimos (4,49, DP=0,90). Na análise de regressão simples, nenhuma das variáveis
apresentou correlação significante. Concluiu-se que o nível de qualidade de vida
apresenta diferenças significantes em todos os domínios entre o antes e o após os
distúrbios osteomusculares.
Palavras-chave:
cumulativos.

Qualidade

de

vida.

Trabalhadores.

Transtornos

traumáticos

Abstract: Quality of life has become a major theme in today's society, been much
discussed in the last decades. Constitutes the primary objective of this research
analyzing the quality of life of the people with work-related musculoskeletal disorder in
Salvador before and after the disorders. This is a cross-section research, quantitative,
non-experimental, that was held at outpatient clinics, physical therapy offices, a medical
service and a worker's health care facility. The instrument used for data collection was
the scale of quality of life for people with work- related musculoskeletal disorders.The
data was analyzed by descriptive and inferential statistics. The t test and the variance
analysis were realized in order to evaluate if there were differences in the dimensions of
the quality of life between groups, and the linear regression to test the predictive power
of quantitative changes. The level of significance adopted was 5%. The sample was
composed by 212 workers. As a data collection location, a federal outpatient clinic was
dominant; the average age was 46,4 years old; mainly women, married and highschool graduates; income between 1 to 3 minimum wages; worked weekly with over 40
work- hours; 12,4 years working in the job that caused DORT and the average time
length from the appearance of the symptoms to seek medical assistance was 2,4 years;
they were withdraw from their work activities for about 3,4 years; the amount of licenses
among workers due to doctors‟ orders was 3,7 years. The primary occupation was bank
office clerk, followed by bank cashier, diagnoses the Carpal Tunnel Syndrome,
concerning the illnesses acquired after the disorder, depression was most found; and
they took not-drug related treatment. In the general overview of the survey, the average
quality of life worsen significantly after the musculoskeletal disorders to all the domains
(p<0,001), which convey the scale‟s sensibility in detecting variables in quality of life. It
was verified that men (4,18, DP= 0,63) have a lower average of quality of life than
women (4,03, DP= 0,50). The variable income in the psychological aspect made
significant difference (p<0,005). Comparisons post hoc with the Tukey test revealed that
minimum wage participants (5,03, DP=0,93) have a quality of life significantly lower than
of those with 3 to 6 times the minimum wage income (4,49, DP=0,90). In the simple
regression analysis, none of the variables presented any significant correlation.
Therefore, it is safe to conclude that the quality of life presents significant differences
verified in all domains before and after of the musculoskeletal disorders.
Key words: Cumulative traumatic disorders. Quality of life. Workers.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13590
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Nº de Classificação: 18761
JESUS, Michele Cunha. Práticas de cuidado a pessoas vivendo com HIV/AIDS
adotadas pela equipe de enfermagem de uma unidade de saúde. 2013. p. 74.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia.
Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
Linha de Pesquisa: Mulher, gênero e saúde.
Orientador: Paiva, Mirian Santos
Resumo: As pessoas vivendo com HIV/AIDS necessitam de cuidados de saúde
qualificados, humanizados e individualizados para atender suas necessidades,
expectativas e medos. Pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, desenvolvida com
os objetivos de analisar as percepções da equipe de enfermagem sobre as práticas de
cuidado a pessoas vivendo com HIV/aids e de caracterizar as práticas de cuidado
prestadas a pessoas vivendo com HIV/aids. A pesquisa foi desenvolvida com 04
enfermeiras e 09 técnicas em atuação no ambulatório e na unidade de internação
especializada em infectologia de um Hospital Universitário, localizado no município de
Salvador-BA. Foram observados os aspectos ético-legais dispostos na Resolução
196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Como técnica para coleta de dados, utilizouse a entrevista semi-estruturada e a observação participante. Para tratamento dos
dados, adotou-se a análise de conteúdo de Bardin. O estudo revelou que para os
sujeitos da pesquisa, as práticas de cuidado de enfermagem a pessoas com HIV/AIDS
foram caracterizadas como assistenciais. As participantes, apesar de terem
naturalizado as práticas de cuidado como sendo igual ao dispensado a qualquer outro
(a) paciente registraram que a assistência deve ser realizada com bastante cautela,
atenção e precauções redobradas. Também revelaram que a falta de conhecimento
contribui para o desenvolvimento do medo e do preconceito e que a experiência
profissional e o contato com as pessoas soropositivas desmistificam o cuidado. As
ações educativas das práticas assistenciais se apresentaram com caráter informativo, o
que pode não permitir à pessoa cuidada uma reflexão e a sensibilização da
necessidade de adesão ao tratamento e da redução de riscos e danos. Nesse sentido,
ressaltam que as práticas de cuidado a pessoas vivendo com HIV podem ser
influenciadas por vários fatores, tais como: as repercussões da história do HIV; as
experiências vivenciadas por cada profissional; os conhecimentos adquiridos no
cotidiano da atuação e as condições que a instituição proporciona. Esse trabalho trouxe
reflexões sobre a formação profissional de enfermagem, tanto no âmbito do ensino
superior quanto do técnico, identificando que a(o)discente precisa refletir sobre suas
práticas de cuidado, as quais devem ser estruturadas no conhecimento técnico e
teórico, mas também nas relações interpessoais e no acolhimento humanizado, seja
qual for a área de atuação.
Palavras-chave: Cuidado. Enfermagem. HIV/AIDS.

Abstract: People living with HIV/AIDS need care from skilled health humanized and
individualized to meet their needs,expectations and fears.This exploratory, qualitative,
developed with the objective to analyze the perceptions of nursing staff on the practices
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of care for people living with HIV/AIDS and to characterize care practices provided to
people living with HIV/AIDS. The research was conducted with 04 nurses and 09
technical performance in outpatient and inpatient unit specializing in infectious diseases
of the University Hospital, in the city of Salvador, Bahia. We observed the ethical-legal
aspects arranged in Resolution 196 /96 of the National Health Council as a technique for
data collection used the semi-structured interviews and participant observation. The data
collected was adopted content analysis of Bardin. The study revealed that for the
subjects of the research practices of nursing care for people with HIV/AIDS were
characterized as welfare. Participants despite naturalized care practices, as being equal
to that provided to any other patient reported that during servicing must be performed
with extreme caution, attention and redoubled precautions. Also revealed that the lack of
knowledge contributes to the development of fear and prejudice and assert that the
experience and contact with people with HIV demystify care. Healthcare
practices/education presented with informative character which may not allow the
person cared for reflection and awareness of the need for compliance and reducing risk
and damage. In this regard, note that the practices of care for people living with HIV may
be influenced by many factors including: the impact of the history of HIV, the
experiences of each professional, the knowledge gained in everyday activities, and the
conditions that the institution provides. This work brought reflections on the training of
nursing , whether in higher education or technical , identifying that students need to
reflect on their care practices should be structured in technical and theoretical
knowledge , but also in interpersonal relations and humanized care, whatever the field.
Key words: Nursing. HIV/AIDS. Care.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13588
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BARROS, Andiara Rodrigues. Demandas de saúde e experiências de mulheres na
busca pelo cuidado. 2013. p.104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde.
Orientador: Coelho, Edméia de Almeida Cardoso
Resumo: A demanda por atenção à saúde é representada pelo cuidado que uma
pessoa precisa em um dado momento, devendo ser atendida segundo os princípios do
Sistema Único de Saúde (SUS). Em relação à saúde das mulheres, indicadores
epidemiológicos evidenciam que apesar das políticas públicas elas continuam
vulneráveis a uma série de agravos. A Estratégia Saúdeda Família (ESF) se apresenta
como possibilidade de se obter respostas mais efetivas, mas estudos apontam para
problemas no acesso e na qualidade da atenção com baixos percentuais de utilização
da ESF por mulheres de áreas adscritas. Esta pesquisa teve como objetivos: descrever
a experiência de mulheres na busca pelo cuidado para o atendimento de suas
demandas e analisar a experiência relatada pelas mulheres na perspectiva teórica da
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integralidade. O estudo foi desenvolvido em uma área circunscrita a duas Unidades de
Saúde da Família (USF) no Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário, na cidade do
Salvador-BA. Trata-se de estudo do tipo exploratório com abordagem qualitativa tendo
a integralidade como categoria analítica. Os sujeitos da pesquisa foram 12 mulheres em
idade reprodutiva cadastradas nas USF referidas. O material empírico foi produzido por
meio de entrevista semi-estruturada e analisado por meio da técnica de análise de
discurso, segundo Fiorin (2004), segundo o qual o discurso é uma posição social, cujos
mecanismos ideológicos são materializados na linguagem. Foram respeitados os
princípios éticos e legais para pesquisa. Os resultados revelam que as mulheres
constroem com o serviço de saúde uma história de frustrações, o que leva ao
distanciamento e ao descrédito na ESF. O distanciamento se dá essencialmente por
fatores que juntos impedem o estabelecimento de vínculos com a USF: ausência de
médico (a); descontinuidades das equipes; dificuldades de acesso; baixa resolutividade
e baixa qualidade na relação que se estabelece entre profissional e usuárias. As
demandas são orientadas pelo modelo biomédico e as mulheres se ressentem por não
haver especialistas no serviço, o que prevalece mesmo nas situações em que afirmam
buscar a prevenção. Quase sempre precisam recorrer à rede privada para solução de
problemas em que o poder público se ausenta e recursos escassos da provisão familiar
são utilizados para o cuidado à saúde. A equipe tem alta rotatividade, sendo a
enfermeira a profissional de maior presença e ação.No entanto, o contexto em que se
insere a sua prática não favorece sua visibilidade, gerando indefinição de papeis e
expectativa das mulheres por respostas que requerem outros campos
disciplinares.Urge uma reorganização política em que o Estado assuma o seu papel,
constituindo equipes que possam retomar a credibilidade da proposta da ESF. O
desafio que se coloca para toda a equipe é a reversão da realidade, retomando-se a
proposta da ESF com mobilização, reformulação e adoção de estratégias eficazes para
a atenção básica. Para tanto, é preciso desenvolver uma proposta em defesa da vida e
que a interdisciplinaridade se materialize na prática de uma equipe defensora da
integralidade, ainda que reconhecendo que sempre haverá limites para sua
concretização.
Palavras-chave: Demandas de saúde. Estratégia de saúde da família. Saúde da
mulher.

Abstract: The demand for healthcare is represented by the care a person needs in a
given moment, which person should be attended to in accordance with the SUS
principles. In relation to the health of women, epidemiological indicators evidence that
despite the public policies they continue to be vulnerable to a series of aggravations.
The Family Health Strategy (FHS) presents itself as a possibility of obtaining more
effective answers, but studies point out to issues relating to access and quality of the
attention with low percentages of use of FHS by women in the assigned areas. This
research had as its objectives: to describe the experience of women in the search for
healthcare in attending to their demands
and analyze the experience reported by
women under the theoretical perspective of integrality. The study was developed in a
circumscribed area to three Family Health Units (FHU) in the Health District of Subúrbio
Ferroviário, in the city of Salvador -BA. This s a study of an exploratory nature with a
qualitative approach with integrality as its analytical category. The subjects of the
research were 12 women of reproductive age from the mentioned FHU. The
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empirical material was produced by means of semi-structured interviews and
analyzed using the discourse analysis technique, according to Fiorin (2004), in which
the discourse is considered as a social position, whereby the ideological mechanisms
are materialized in the language. The ethical and legal principles for research
were complied with. The results reveal that women form with the health service a
history of frustrations which leads to a detachment and disbelief
in the FHS.
Detachment is due essentially to factors that jointly hinder the establishment of
any bond with the FHU: lack of doctors; turnover of teams; access difficulties; low
problem-solving and low quality in the relationship established between the professional
and the users. The demands are guided by the biomedical model and women
resent the fact that there are no specialists in the service, which prevails in situations in
which they affirm to look for prevention. They nearly always have to resort to the
private health network for solving the problems that the public services lack and scares
funds of the family resources are used for healthcare. The team has a high turnover,
being nurses the professionals with a greater presence and action, but the context in
which the nursing practice is inserted does not favor visibility generating uncertainty as
to their roles and expectation of women for answers requiring other field of discipline. A
political reorganization is urged in which the State assumes its role preparing teams able
to recover credibility of the FHS. The challenge placed to the whole team is the reversal
of the reality, recovering the FHS proposal with the mobilization, reformulation and
adoption of efficient strategies towards basic healthcare. Therefore, it is necessary to
develop a proposal in defense of life and that interdisciplinary approach materializes in
the practice of a team in which integrality is defended recognizing that there will always
be limits for its implementation.
Key words: Health demands. Health of women. Family health strategy.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13985
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BEZERRA, Rosyaline da Silva. Percepção de crianças sobre os cuidados recebidos
das profissionais de enfermagem em unidade oncológica. 2013.
p.169.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia.
Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde.
Linha de Pesquisa: O cuidado no processo de desenvolvimento humano.
Orientador: Quirino, Marinalva Dias
Resumo: O cuidado à criança com câncer hospitalizada vem se especializando e
implica em atender às suas necessidades, a fim de minimizar os traumas físicos e
psíquicos decorrentes das frequentes internações. Fundamentando-se nessas
considerações, os objetivos deste estudo foram: compreender a percepção de crianças,
na faixa etária de sete a doze anos, acerca dos cuidados recebidos das profissionais de
enfermagem em unidade oncológica pediátrica; identificar as necessidades de cuidados
manifestadas pelas crianças. Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, realizado
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com 18 crianças. A coleta de dados ocorreu por meio da entrevista semi-estruturada e
do Procedimento de Desenho-Estória com Tema (PDE-T), no período de janeiro a
março de 2013. Os dados foram analisados em duas etapas: análise das falas e análise
das expressões gráficas dos desenhos. As falas que emergiram, tanto das entrevistas
como dos PDE-T, foram analisadas segundo a análise de conteúdo temática, proposta
por Bardin (2009), resultando em quatro categorias: descrevendo os cuidados
recebidos; experienciando a dor e o medo; percebendo a comunicação durante a
hospitalização; sugerindo como gostariam de ser cuidadas. Essas foram relacionadas a
referenciais acerca do cuidar/cuidado humano e a enfermagem, da criança
hospitalizada e do cuidado das profissionais de enfermagem à criança com câncer. As
imagens dos desenhos foram analisadas de modo descritivo, por livre inspeção do
material. Os resultados revelaram que as crianças foram incentivadas e avaliadas
quanto à sua alimentação e ingestão hídrica, atividade física, recreação e banho, sendo
o horário desse condicionado à rotina da unidade. Expressaram que, ao receberem
cuidados para o tratamento, de modo adequado, sentem-se otimistas e acreditam na
cura; e que elas e seus familiares receberam orientação sobre os procedimentos
realizados e sobre a sua doença, o que contribuiu para tornar a experiência da
hospitalização menos traumática e estabelecer uma relação mútua de ajuda. Sugeriram
maior conhecimento e habilidade e melhoria das condições de trabalho das
profissionais, adequações na unidade, flexibilização do horário do banho, incentivo ao
brincar, mais comunicação, o ganho de presente, paciência, amor, transmissão de suas
necessidades para a direção da unidade e participação em reuniões que lhes dizem
respeito. Os resultados da análise gráfica, em sobremaneira, reforçaram a importância
do compromisso da profissional com o tratamento do câncer, da relação afetiva e de
ajuda, da presença do familiar acompanhante em meio ao cuidado. Assim, entende-se
que cada criança deva ser incentivada a oferecer informações que favoreçam o seu
cuidado, a fim de que as experiências da doença e hospitalização sejam menos
traumáticas e os momentos de encontro, entre profissionaiscriança, mais agradáveis.
Palavras-chave: Criança hospitalizada. Cuidados de enfermagem. Enfermagem
pediátrica.

Abstract: The care of hospitalized children with cancer has been specializing in such
way it is supplying all its necessities, minimizing the physical and psychological traumas
resulting from frequent hospitalizations. Based on these considerations, the objectives of
this study were: understand the perception of children, aged seven to twelve years old,
about care received from nurses in pediatric oncology unit and identify care needs
expressed by children. This is a qualitative and descriptive study conducted with 18
children. The data were collected through semi- structured interviews Design-andStory Procedure with Theme (DSP-T), in the period of January to March of 2013.
The data were analyzed in two steps: analysis of the conversations and analysis of
drawings graphical expressions. The conversation that came from the interviews
and from DSP-T were analyzed by thematic content analysis proposed by Bardin (2009),
resulting in four categories: describing the care received; experiencing pain and fear;
realizing communication during hospitalization, suggesting how they want to be cared.
These were related to references about the human care/caring of hospitalized children
and the care of nurses to children with cancer. The images of the drawings were
analyzed descriptively by free material inspection. The results revealed that the children
344

were encouraged and evaluated about their food and water intake, physical activity,
recreation and bath. They expressed that by the time they receive care for the treatment,
in appropriate way, feel optimistic and believe in cure as much as when they and their
family were oriented about the procedures performed and about their disease; this
helped turn the hospitalization experience less traumatic and created a mutual
help relationship. The children suggest more knowledge and skill, better conditions
for professional work, adjustments in the unit, flexible bath time, the encourage of
playing, more communication, prize gifting, patience, love, transmission of their needs to
unit direction
and meetings participation. The results of the graphical analysis
showed the importance of the professionals commitment in the cancer treatment as the
affective and help relationship and the presence of the family in the care. It is
understood that each child must be encouraged to provide informations that helps in
their care, so that the illness and hospitalization
experience could be less
traumatic and the relationship between the professionals and children nicer.
Key words: Child hospitalized. Nursing care. Pediatric nursing.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13965
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SILVA, Cybelle Alves da. Desempenho dos agentes comunitários de saúde na
atenção ao tratamento da tuberculose. 2012. p.88. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
Linha de Pesquisa: Epidemiologia e saúde
Orientador: Nogueira, Jordana de Almeida
Resumo: As atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
tendo como objeto de trabalho a família e comunidade são essenciais para a
implementação das ações de controle da tuberculose na Atenção Primária à Saúde.
Estudo descritivo tipo inquérito que teve como objetivo analisar o desempenho dos ACS
na atenção ao tratamento da Tuberculose, nos serviços de saúde de Cabedelo-PB. Os
dados foram coletados por meio de fonte primária (entrevistas) envolvendo 64 ACS,
utilizando-se um instrumento adaptado e validade para a atenção a TB. Os dados foram
tabulados utilizando o programa - Statistical Package for the Social Sciences sendo
identificados quatro indicadores para avaliação do desempenho cujas variáveis foram
analisadas segundo escores previamente estabelecidos. Embora 93% dos ACS
afirmem realizar visita domiciliar aos casos de prioritários de TB, o desempenho na
atenção domiciliar foi avaliado como regular uma vez que somente 43% o fazem
diariamente, apenas 45,3% investigam rotineiramente a presença de tosse no domicílio
e 40,6% sentem-se despreparados para orientar o procedimento de coleta de escarro.
Quanto ao desempenho do ACS segundo indicadores de acompanhamento e
tratamento, observa-se que aquelas relacionadas ao Tratamento Diretamente
Observado (TDO) alcançaram escores superiores enquanto que variáveis relacionadas
a realização de baciloscopias (mensal/bimensal) apresentaram escores inferiores. O
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desempenho no processo de orientação ao doente foi considerado satisfatório, tendo
em vista que 96,9% disseram que repassam informações sobre a transmissão da
doença, 93,8% orientam quanto ao horário de tomada da medicação e 78,1% alertam o
doente sobre a possibilidade de reações indesejadas. Quanto à análise dos indicadores
de monitoramento e prevenção, o desempenhos dos ACS foi considerado regular,
sendo que apena 43,8% dos entrevistados afirmaram que a coleta do escarro é
entregue na unidade e somente 12,5% realizam atividades educativas de rotina. As
ações desenvolvidas pelos ACS limitam-se intervenções voltadas para o doente, com
pouca inserção em atividades de prevenção no núcleo familiar.
Palavras-chave: Adesão à medicação. Avaliação de desempenho. Tuberculose.

Abstract: The activities developed by the Community Health Agents (CHA), which focus
of work is the family and community is essential for the implementation of tuberculosis
control in Primary Health Care. It is a descriptive inquiry that aimed to analyze the
performance of CHA care in the treatment of tuberculosis in health services of
Cabedelo-PB. The data were collected by means of primary sources (interviews) with 64
CHA, using as instrument which was adapted and validated to TB care. Data were
tabulated using the software Statistical Package for the Social Sciences and identified
four indicators to evaluate the performance. The variables were analyzed according to
previously established score. Although 93% of CHA making home visits to assert the
priority of TB cases, performance was evaluated in home care as regular as only 43%
do so daily, only 45.3% routinely investigate the presence of cough at home and 40 , 6%
felt unprepared to guide the process of sputum collection. The performance of the CHA
according to indicators for monitoring and treatment, it is observed that those related to
the Directly Observed Treatment (TDO) achieved higher scores while variables related
to achievement of sputum (monthly / bimonthly) had lower scores. Performance in the
orientation process to the patient was satisfactory, considering that 96.9% said they
would pass on information about the transmission of the disease, 93.8% provide
guidance as to the time of taking the medication and 78.1% warn the patient the
possibility of undesired reactions. The analysis of indicators for monitoring and
prevention, the performance of CHA was considered fair, with only 43.8% of
respondents said that sputum collection is delivered in the unit and only 12.5%
performed routine educational activities. The actions taken by CHA are limited to
interventions aimed at the patient, with little integration in prevention activities within the
family.
Key words: Tuberculosis. Medication adherence. Employee performance appraisal.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913
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Pessoa - PB. 2013. p.87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde e
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Reichert, Altamira Pereira da Silva
Resumo: A imunização é uma estratégia de excelência na diminuição da
morbimortalidade infantil por doenças imunopreveníveis. O Programa Nacional de
Imunização é o responsável pela normatização dos procedimentos a serem adotados
na Rede de Frio que tem como objetivo assegurar a qualidade dos imunobiológicos,
mantendo-os em temperatura entre +2º e +8ºC. Este estudo teve como objetivo avaliar
a rede de frio em Unidades isoladas de Saúde da Família do distrito sanitário III da rede
pública de saúde do município de João Pessoa - PB. Trata-se de um estudo descritivo
com abordagem quantitativa, do tipo avaliativo-normativo; foram aplicados os itens:
aspectos gerais da sala de vacina e rede de frio do Instrumento de Supervisão de Salas
de Vacinação (PAISSV versão 2.0, 2004) nas 23 salas de vacina em funcionamento do
referido distrito. A coleta de dados procedeu entre maio e junho de 2012. Os dados
foram tabulados e analisados utilizando estatística descritiva. Como parâmetro de
avaliação de qualidade foram selecionados 51 itens, cujas respostas positivas
obtiveram peso 1 e as negativas 0 com posterior somatório dos pontos e classificados
de acordo com escore determinado. A qualidade da rede de frio foi avaliada entre boa e
regular. Identificou- se que 95,7% dos técnicos em enfermagem possui capacitação em
sala de vacina, porém 73,9% não receberam capacitação em Rede de Frio. A respeito
das salas de vacina: 30,4% não eram exclusivas para vacinação, 78,3% não tinham
tamanho adequado e não havia proteção contra a luz solar direta em 47,8% das salas,
além disso, 95,7% não possuía ar condicionado. Logo, há necessidade na melhoria
estrutural da rede de frio local a fim de atender às normativas preconizadas pelo
Ministério da Saúde, bem como implantação sistematizada da educação permanente
para qualificação dos profissionais que atuam nas salas de vacinas.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde. Enfermagem. Imunização.

Abstract: Immunization is a strategy of excellence in decreasing infant morbidity and
mortality for immunopreventable diseases. The National Immunization Program is
responsible for the standardization of the procedures to be adopted in the cold chain
which aims to ensure the quality of immunobiological, keeping them at a temperature
between +2 ° and +8 ° C. This study aimed to evaluate of local cold network of Family
Health Units from Sanitary District III of the public health network in the city of João
Pessoa - PB. This is a descriptive study with a quantitative approach, of normative evaluative type, the items applied were: general aspects of vaccination room and cold
network from the Supervision„s Instrument of Immunization Rooms (PAISSV version 2.0,
2004) in 23 May and June 2012. Data were tabulated and analyzed using descriptive
statistics. As a parameter for quality evaluation, 51 items were selected, where the
positive responses obtained weight "1" and the negative "0", with subsequent
summation of points and ranked according to a given score. The quality of cold network
was evaluated between good and regular. It was found that 95,7% nursing technicians
have training in vaccine, but 73.9% did not receive training in cold chain. In regards to
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the vaccination rooms: 30.4% were not exclusive to vaccination, 78.3% did not have
adequate size and there was no protection against direct sunlight in 47.8% of the rooms,
moreover, 95.7% had no air conditioning system. So, there is need on structural
improvement in the local cold chain in intent to achieve the regulations established by
the Health Ministry as well as systematic implementation of permanent education for
professionals who work in the vaccination rooms.
Key words: Health services evaluation. Nursing. Immunization.

Nº de Classificação: 18751
BEZERRA, Eva Porto. Construção e validação de um instrumento para a consulta
de enfermagem aos usuários diabéticos no programa saúde da família. 2013.
p.110. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da
Paraíba. Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos filosóficos do cuidar em enfermagem e
saúde
Orientador: Costa, Marta Mirian Lopes
Resumo: A Saúde da Família é uma reorientação do modelo assistencial, em
conformidade com os princípios do SUS, composta por equipes multiprofissionais, que
atuam de forma dinâmica nas unidades de saúde, através da promoção, prevenção,
combate a doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde das famílias
de um território delimitado, com definição de responsabilidades entre o serviço e a
população acompanhada. Inserido nesse contexto, o enfermeiro atua em atividades
como educação, organização, planejamento, avaliação de ações de saúde, consulta de
enfermagem, dentre outras. A consulta de enfermagem, embasada em um modelo
teórico e na metodologia científica do processo de enfermagem, surge como um
poderoso instrumento para o controle de doenças crônicas degenerativas, a exemplo do
diabetes, na atenção básica. Nesse estudo, optou-se pela utilização da Teoria do
Autocuidado, proposta por Orem, por entender ser a mais aplicável ao atendimento dos
usuários diabéticos. Objetivos: Construir e validar um instrumento para a consulta de
enfermagem aos usuários diabéticos atendidos no programa saúde da família.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa metodológica, realizada em unidades de saúde
da família, no município de João Pessoa-PB. Desenvolveu-se em três etapas:
identificação dos indicadores empíricos dos requisitos de autocuidado universais,
desenvolvimentais e por desvio de saúde em diabéticos; validação, pelas enfermeiras
que atuam no programa saúde da família, dos indicadores empíricos identificados para
a construção do instrumento; validação, de forma e conteúdo do instrumento, pelas
enfermeiras. Resultados: Na primeira etapa foram analisados 227 indicadores empíricos
identificados a partir da literatura atualizada da área, sendo 139 relacionados aos
requisitos de autocuidado universais, 22 aos requisitos desenvolvimentais e 66 aos
requisitos por desvio de saúde, sendo incluídos no instrumento os que possuíam índice
de concordância igual ou maior que 0,80. Na segunda etapa, foi construída a versão
preliminar do instrumento de coleta de dados a partir dos indicadores empíricos
validados. A validação de forma e conteúdo, que contemplou a terceira etapa do
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estudo, foi realizada pelos enfermeiros assistenciais das unidades de saúde da família,
gerando o instrumento de planejamento da assistência de enfermagem para diabéticos
atendidos no programa saúde da família. Considerações finais: O estudo revelou ser
possível construir e validar um instrumento para a consulta de enfermagem aos
usuários diabéticos no programa saúde da família. Acredita-se que a aplicação do
instrumento, proporcionará maior qualidade no atendimento aos usuários diabéticos,
facilitando o registro dos dados e comunicação mais efetiva entre a equipe, bem como a
valorização da enfermeira na instituição.
Palavras-chave: Coleta de dados. Diabetes mellitus. Enfermagem.

Abstract: Family‟s Health is a reorientation of the assistance model, in accordance with
the principles of SUS, made up of multi-professional teams which operate dynamically in
health-care units by means of promotion, prevention, disease fighting and aggravations
that appear to be most frequent, and in the maintenance of the families‟ health of a
limited territory, with well-defined responsibilities between the service and population
accompanied. In this context, the nurse acts in activities such as education,
organization, planning, assessment of health actions, nursing services, among others.
Nursing services, based on a theoretical model and also on a nursing-process scientific
methodology, arises as a powerful instrument for the control of chronicle degenerative
diseases, like the diabetes, in the basic care. In this research, the Self-Care Theory
utilization was chosen, as proposed by Orem, due to the fact that it is seen as the most
applicable for the service of diabetic users. Objectives: To construct and validate an
instrument for nursing service for diabetic users received in the family‟s health program.
Methodology: This is a methodological study, accomplished in family‟s health units, in
the city of João Pessoa- PB. It was developed in three stages: identification of empirical
indicators of universal and developmental self-care requirements, and health deviations
in diabetic people; validation, by nurses who work in family‟s health, of identified
empirical indicators for the instrument construction; validation of instrument‟s form and
content, by nurses. Results: In the very first stage, 227 identified empirical indicators
were evaluated from the field‟s updated literaturewith 139 related to the universal selfcare requirements, 22 to developmental requirements, and 66 to health-deviation
requirements, with the ones who had the agreement index equal or higher than 0,80,
included in the instrument. In the second stage, a preliminary version of the data collection instrument was constructed from empirical indicators validated. The validation
of form and content, which contemplated the third stage of the research, was realized by
assistance nurses of family‟s health units, generating the nursing assistance planning
instrument for diabetic people received in the family‟s health program. Final
considerations: The research has made it possible to construct and validate an
instrument for nursing services for diabetic users in the family‟s health program. It is
believed that the application of the instrument will provide a service of a higher quality
for diabetic users, making data registration easier and communication more effective for
the team as well as the appreciation of nurses in the institution.
Key words: Nursing. Diabetes mellitus. Data collection.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ccs.ufpb.br/ppgeold/dissertacoes2013/evaportobezerra.pdf
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Nº de Classificação: 18674
RIBEIRO, Jackeline Kércia de Souza. Avaliação do risco para desenvolvimento de
úlcera por pressão em idosos institucionalizados. 2013. p.106. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Saúde e Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba.
Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Enfermagem e saúde no cuidado ao adulto e idoso
Orientador: Soares, Maria Júlia Guimarães Oliveira
Resumo: A úlcera por pressão (UPP), agravo importante encontrado na população
idosa institucionalizada, além de aumentar os gastos com os cuidados prestados, tem
repercussões relevantes em suas vidas, como o aumento na morbidade e diminuição
da qualidade de vida. As pessoas idosas são mais susceptíveis ao desenvolvimento de
UPP, em virtude das alterações que ocorrem com o envelhecimento, sobretudo na pele.
Este é um estudo transversal, observacional, predominantemente descritivo, de
abordagem quantitativa e teve como objetivo geral conhecer a prevalência e os fatores
determinantes para o risco de desenvolvimento de úlcera por pressão em idosos
institucionalizados. Foi desenvolvido com 160 idosos, com 60 anos ou mais, residentes
em duas instituições de longa permanência para idosos (ILPI) da cidade de João
Pessoa-PB. Os dados foram obtidos através do exame físico, entrevista e análises dos
prontuários. Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas, percentuais
uni e bivariadas, e técnicas de estatística inferencial. Os dados coletados foram
organizados no Microsoft Excel e exportados para Statistical Package for Social
Science (SPSS) 20.0. O levantamento da literatura contemplou artigos científicos
nacionais e internacionais, tese e dissertações. A maioria dos idosos era do sexo
feminino (67,5%), com média de idade de 81,9 anos, alfabetizados (36,9%), de cor ou
raça branca (55%), solteiros (49,4%), aposentados (91,4%), encaminhado às
instituições por familiares (45,6%) e utilizavam o SUS para o acesso aos serviços de
saúde (56,9%). Houve predomínio de doenças do aparelho circulatório (65,6%) e uso
medicamentoso de psicotrópicos (65%). Dentre os fatores de risco, apresentaram
significância estatística para a presença de UPP: a dependência de mudança de
decúbito (p<0,001), incontinência fecal (p=0,004) e urinária (p=0,001), déficit cognitivo
(p=0,013) e limitação física (p=0,030). A prevalência de UPP nesta população foi de
7,5%, as localizações anatômicas de maior frequência foram as regiões glútea (49,9%)
e sacral (25,3%). Houve predomínio de úlceras por pressão em estágio II (68,5%). O
escore médio da escala de Braden foi de 18,3 pontos, sendo que 45,6% dos idosos
apresentaram risco para desenvolvimento de UPP. Entre os idosos, 71,3% possuíam
alguma dependência para atividades de vida diária e 34,4 % foram classificados com
risco para desnutrição. Portanto, parte dos idosos institucionalizados apresenta risco
para desenvolvimento de UPP, demanda ajuda para tomar banho, se vestir, ir ao
banheiro, se transferir de um lugar a outro e se alimentar, além de encontrarem-se em
risco para desnutrição ou desnutridos.
Palavras-chave: Idoso. Instituição de longa permanência para idosos. Úlcera por
pressão.
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Abstract: A pressure ulcer (PU), important harm found in the institutionalized elderly
population, and increases spending on care, has important repercussions in their lives,
such as increased morbidity and decreased quality of life. The elderly are more
susceptible to developing PU, because of changes that occur with aging, especially in
the skin. This is a cross-sectional, observational, descriptive predominantly, quantitative
approach and aimed to determine the prevalence and risk factors for the development of
pressure ulcers in institutionalized elderly. It was developed with 160 individuals, aged
60 or older, living in two long-stay institutions for the elderly (nursing home) city of João
Pessoa. Data were obtained through physical examination, interview and analysis of
medical records. The data analyses were obtained distributions absolute percentage
unitary and bivariate and inferential statistical techniques. The data collected were
organized in Microsoft Excel and exported into Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) 20.0. The literature review included national and international scientific articles,
thesis and dissertation. Most seniors were female (67.5%) with mean age of 81.9 years
old, literate (36.9%), colored or white (55%), single (49.4%) , retired (91.4%), sent to
institutions by relatives (45.6%) and used for the SUS access to health services (56.9%).
There was a predominance of cardiovascular diseases (65.6%) and use of psychotropic
medication (65%). Among the risk factors, showed statistical significance for the
presence of PU: dependence on position change (p<0,001), fecal (p=0,004) and urinary
incontinence (p=0,001), cognitive impairment (p=0,013) and physical limitations
(p=0,030). The PU prevalence in this population was 7.5%, the anatomical locations of
higher frequencies were gluteal region (49.9%) and sacral (25.3%). There was a
prevalence of pressure ulcers stage II (68.5%). The mean score of the Braden Scale
was 18.3 points, with 45.6% of the elderly were at risk for development of PU. Among
seniors, 71.3% had some dependence for activities of daily living and 34.4% were at risk
for malnutrition. So much of the institutionalized elderly presents risk for development of
PU, demand assistance with bathing, dressing, toileting, transferring from one place to
another and feed and is at risk for malnutrition or malnourished.
Key words: Elderly. Pressure ulcers. Long-term care institution for the elderly.

Nº de Classificação: 18981
TORRES, Valdicléia da Silva Ferreira. Construção de um instrumento para coleta de
dados em uma unidade de terapia intensiva coronariana. 2014. p.114. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em enfermagem e
saúde
Orientador: Costa, Marta Miriam Lopes
Resumo: As doenças cardiovasculares constituem importante causa de morbidade e
mortalidade em vários países e, em primeiro lugar, de morte no Brasil. Os pacientes
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acometidos por quadro clínico de doença coronariana podem apresentar complicações
cardiovasculares que são tratadas em Unidade de Terapia Intensiva. Objetivo geral:
Elaborar um instrumento para coleta de dados para pacientes adultos, atendidos na
unidade de terapia intensiva coronariana do Hospital Memorial São Francisco,
fundamentado na teoria das necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar
Horta. Objetivos específicos: Identificar indicadores empíricos das necessidades
humanas básicas em pacientes com doença coronariana, na literatura e em prontuários
de pacientes internos na unidade de terapia intensiva coronariana; Desenvolver as
afirmativas de diagnósticos/intervenções de enfermagem a partir dos indicadores
clínicos das necessidades humanas básicas identificadas; Estruturar um instrumento
atendendo as etapas do processo de enfermagem para pacientes internos na
Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
metodológica, realizada na Unidade De Terapia Intensiva Coronariana do Hospital
Memorial São Francisco, tendo como população 13 enfermeiros assistenciais e
amostra de 09 enfermeiros assistenciais que atuam na UTI coronariana e que por meio
do termo de consentimento livre e esclarecido aceitaram participar do estudo. Foi
desenvolvido em três fases: identificação dos indicadores empíricos das necessidades
humanas básicas em coronarianos; estruturação do instrumento
de consulta de
enfermagem em coronarianos; desenvolvimento das afirmativas de diagnósticos e
intervenções de enfermagem a partir dos indicadores clínicos das Necessidades
Humanas Básicas identificados. Resultados: Foi realizada uma ampla revisão da
literatura e uma análise dos prontuários dos pacientes coronarianos para identificar
as necessidades desses pacientes tendo como base o que foi proposto por Wanda
de Aguiar
Horta, resultando na
obtenção
de indicadores específicos para
coronarianos.Emseguida,
foram
desenvolvidas
afirmativas
de
diagnósticos/intervenções de enfermagem, utilizadas na construção do primeiro
instrumento como resultado da análise simples; após essa etapa da construção
final do instrumento, em que participaram 9 enfermeiros dentre estes 6 (66,7%) com
idade entre 20-30 anos, 7 (77,9%) representavam o sexo feminino, 8 (88,8%)
possui especialização na temática do estudo, 4 (44,4%) possui de 1-5 anos e 4
(44,4%) de 6-10 anos de experiência profissional em terapia intensiva, 5 (55,65) de
1-5 anos com experiência em terapia intensiva, 7 (77,9%) atuam como enfermeiros
assistenciais. Considerações finais: Espera-se que com a construção do instrumento de
coleta de dados dos pacientes coronarianos, o cuidado prestado supra as
necessidades humanas básicas de cada paciente diminuindo assim, seu tempo de
internação,
trazendo benefício no seu tratamento/prognóstico como também
valorize a implementação da Sistematização
da Assistência de Enfermagem
prestado pelos enfermeiros e que este instrumento sirva de modelo para outras
unidades de terapia intensiva coronarianas
possibilitando
uma eficácia na
qualidade do cuidado prestado e uma valorização do papel do enfermeiro na
instituição.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Enfermagem. Unidade de Terapia
Intensiva.

Abstract: Cardiovascular diseases constitute a major cause of morbidity and mortality in
several countries and in first place of death in Brazil. Customers affected by clinical
presentation of coronary heart disease may exhibit cardiovascular complications
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that are treated in the intensive care unit. General objective: Develop an instrument for
data collection for adult clients served in coronary intensive care unit of the Hospital
Memorial São Francisco, based on basic human needs theory of Wanda de Aguiar
Horta. Specific objectives: Identify empirical indicators of basic human Needs in
customers with coronary heart disease, in literature and in medical records of
internal clients in Coronary intensive care unit; Develop diagnostic/affirmative results
and nursing interventions from clinical indicators of basic human Needs identified;
Structuring an instrument serving the steps of the nursing process to internal
customers in Coronary intensive care unit. Methodology: This is a methodological
research, which was held in the Coronary intensive care unit of the Hospital
Memorial São Francisco, population 13 nurses and welfare 09 sample nurses
working
in coronary ICU assistance and that through informed consent agreed to
participate in the study. Was developed in three phases: identification of empirical
indicators of basic human needs in coronary; structuring of the nursing consultation
instrument in coronary; development of diagnostic/affirmative outcomes and nursing
interventions from clinical indicators of basic human Needs identified. Results: It
was carried out an extensive review of the literature and an analysis of customers '
records to identify coronary the needs of these customers on the basis of what has
been proposed by Wanda de Aguiar Horta, resulting in obtaining specific indicators for
coronary. Then affirmative diagnose names were developed/outcomes and nursing
interventions, which were used in the construction of the first instrument as a result
of simple analysis and, after this step the final construction of the instrument, where 9
nurses participated in this study among these 6 (66.7%) aged 20-30 years, 7
(77.9%) represented the female, 8 (88.8%) has expertise in the theme study, 4
(44.4%) from 1-5 years has and 4 (44.4%) from 6-10 years of professional
experience in intensive therapy, 5 (55.65) of 1-5 years with experience in intensive
therapy, 7 (77.9%) Act as assisting nurses. Final considerations: It is expected that
with the construction of the data collection instrument of coronary care clients provided
above the needs found thus decreasing, your length of stay bringing benefit in your
treatment
and prognosis as well as enhance the implementation of
systematization of nursing care by serving as a model for other coronary intensive
care units enabling efficiency in quality of care provided and an appreciation of the role
of the nurse in the institution.
Key words: Nursing. Intensive Care Unit. Cardiovascular diseases.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18983
LEITE, Kamila Nethielly Souza. A utilização das tecnologias da informação e
comunicação pelos docentes de enfermagem e as dificuldades no processo de
ensino aprendizagem. 2014. p. 131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
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Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Santos, Sérgio Ribeiro dos
Resumo: Introdução: Com os avanços nas áreas da ciência e da tecnologia
surgem profundas mudanças sobre a educação superior. Uma dessas mudanças é a
adoção das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), tanto pela sociedade,
como também no meio acadêmico, transformando, assim, sujeitos, processos e
produtos. Objetivo: Compreender, através dos discursos dos docentes, a utilização da
tecnologia da informação e comunicação como recurso didático-pedagógico para o
processo ensino-aprendizagem em enfermagem. Método: Trata-se de um estudo
exploratório-descritivo com abordagem
qualitativa, orientada pela Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD) como referencial teórico e metodológico. A
população foi constituída por doze docentes de enfermagem vinculados a Universidade
Federal da Paraíba, do Centro de Ciências da Saúde. A coleta dos dados foi
realizada por meio da técnica de entrevista, subsidiada por um roteiro
semiestruturado, sendo a análise dos dados desenvolvida simultaneamente
com a
coleta e uma constante comparação dos dados até encontrar a categoria central.
Resultados: As discussões dos resultados foram
embasadas
na
literatura
correspondente
as tecnologias da informação e comunicação
na área da
educação em enfermagem. A análise dos dados permitiu a formação de categorias e
subcategorias com o surgimento
de fenômenos, a partir da integração entre
essas categorias no modelo paradigmático proposto por Strauss e Corbin,
resultando em dois fenômenos: "Usando a Tecnológica da Informação e
Comunicação no ensino de Enfermagem"; "Vivenciando dificuldades ao utilizar a
Tecnologia da Informação e Comunicação
no ensino de enfermagem". Nesse
processo, os docentes de enfermagem expressaram a dimensão do conhecimento da
TIC vivenciada na prática, bem como suas dificuldades quanto ao contexto social em
que estavam inseridos. E, a partir da inter-relação dos dois fenômenos surge a
categoria central do estudo: Vivenciando o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação e suas dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Conclusão: Podese concluir que os docentes reconhecem que a TIC inserida no curso de graduação do
ensino de enfermagem é de grande importância, em virtude dos benefícios que ela
pode ocasionar, auxiliando nas atividades teórico-práticas. E, quanto ao ambiente
de aprendizagem virtual, moodle, é visto que poucos docentes fazem uso dessa
ferramenta
educacional,
mas os que ainda não a utilizam, esse estudo
"despertou" a curiosidade em conhecer, se aperfeiçoar e utilizar. Assim, as TICs devem
ser mais estudadas e exploradas na área da saúde e, mais especificamente, na
formação dos enfermeiros.
Palavras-chave: Docente de enfermagem. Informática aplicada à enfermagem.
Tecnologia educacional.

Abstract: Introduction: With the advances in science and technology profound
changes on higher education arise, One such change is the adoption of
Information Technology and Communication
(ICT ), both by society, but also in
academia,
becoming
thus subject, processes and products
Objective: To
understand , through the discourses of teachers , the use of information and
communication technology as didactic and pedagogical resource for the teaching-
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learning process in nursing . Method: This is a descriptive exploratory qualitative
study, guided by Grounded Theory (GT) as a theoretical and methodological
framework. The study population consisted of twelve nursing faculty linked to the
Federal University of Paraiba, Center for Health Sciences Data collection was
conducted through interviewing technique, supported by a semi-structured, and
data analysis developed simultaneously with collection and a constant comparison of
data to find the core category. Results: The results of the discussions were based on the
corresponding literature information technology and communication in the field of
nursing education, Data analysis allowed the formation of several categories and
subcategories with the emergence of phenomena, from the integration between these
categories in the paradigmatic model proposed by Strauss and Corbin , resulting in
two phenomena: " Using Information and Communication Technology in teaching
nursing";
"Experiencing
problems
using
Information
Technology
and
Communication in nursing education. “In this process, the nursing faculty expressed
the knowledge dimension of ICT experienced in practice as well as their difficulties on
the social context in which they were inserted. And, from the interrelation of the two
phenomena arises the core category of the study: Experiencing the use of Information
Technologies and Communication and its difficulties in the teaching- learning process.
Conclusion: It can be concluded that teachers recognize that ICT inserted in
undergraduate nursing education is of great importance, because of the benefits it can
cause, helping in the theoretical and practical. And, as the virtual learning environment
Moodle, it is seen that few teachers make use of this educational tool, but who do not
yet use, this study "awakened" the curiosity to know, improve and use. Thus, ICT
should be further studied and explored in healthcare and more specifically, in the
training of nurses.
Key words: Computer applied to nursing. Nursing faculty. Educational technolog.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18784
BASTOS, Rosângela Alves Almeida. Processo adaptativo de idosos em tratamento
hemodiálico: Uma análise à luz do modelo de Roy. 2013. p.105. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos - filosóficos do cuidar em enfermagem e
saúde
Orientador: Fernandes, Maria das Graças Melo
Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno que vem crescendo
significativamente, o que torna o indivíduo mais vulnerável às doenças crônicas não
transmissíveis, como a doença renal crônica, que predispõe os idosos à necessidade
de tratamento hemodialítico para sobreviver, o que demanda um processo adaptativo
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constante ante as modificações geradas por essa enfermidade e sua terapêutica. A
despeito disso, há poucos estudos que abordam o fenômeno. Objetivo:Considerando o
exposto, este estudo teve como objetivo analisar, à luz do Modelo de Roy, o processo
adaptativo de idosos frente ao tratamento hemodialítico. Metodologia: Estudo
exploratório, que envolveu quinze idosos com doença renal crônica, atendidos numa
Clínica especializada do município de João Pessoa, Paraíba. Os dados foram coletados
no período de janeiro a abril de 2012, por meio de entrevista gravada, utilizando-se
como instrumento um roteiro semiestruturado. A análise do material empírico foi feita
mediante uma abordagem qualitativa, por meio da técnica de análise de conteúdo, e o
eixo norteador foram quatro categorias temáticas pré-estabelecidas, correspondentes
aos modos adaptativos propostos por Roy: fisiológico, autoconceito, função na vida real
e interdependência. Resultados: Em relação à categoria modo fisiológico, foram
identificadas
respostas
ineficazes
relacionadas
aos
componentes
oxigenação,nutrição,eliminação,fluidos, eletrólitos,função endócrina, atividade e
repouso/descanso, proteção e sentidos. No que tange à categoria relativa ao modo
autoconceito, os idosos evidenciaram comportamentos ineficazes relacionados ao self
físico, como sensação de desespero, tristeza, morte, vergonha e estigma relacionados
às modificações na imagem corporal advindas da doença e do tratamento. Quanto ao
self pessoal, alguns idosos evidenciaram um enfrentamento eficaz da doença e a
terapêutica, o que favoreceu um processo adaptativo positivo, expresso por
sentimentos de esperança, cura, sonhos, desejos e fé em Deus. No concernente à
categoria representativa do modo função na vida real/interdependência, os idosos
demonstraram comportamentos ineficazes, como sentimentos de impotência, devido à
perda de seu papel social, insatisfação, desvalorização, dependência, mudanças no
convívio social, familiar e nos laços de amizades. Nessa categoria, também foram
observados comportamentos afetivos positivos para enfrentar tal situação, como: apoio
de familiares, de amigos e de profissionais de saúde, que promoveram melhora no
processo adaptativo dos idosos. Considerações finais: Os resultados do estudo
permitiram inferir que os idosos em tratamento hemodialítico apresentam dificuldades
para se adaptar à doença e ao tratamento. Tendo em vista esse achado, esta pesquisa
pode servir de suporte para a equipe de saúde, em especial, para a de enfermagem,
para o planejamento de intervenções que possam contribuir para que o idoso enfrente
as dificuldades relativas ao tratamento do fenômeno analisado, o que implica melhora
em sua vida.
Palavras-chave: Diálise renal. Idoso. Teoria de enfermagem.
Abstract: Population aging is a meaningful growing phenomenon,what makes the
individual more vulnerable to acute non transmitted diseases such as chronic renal
disease that predispose elderly to the need of hemodialysis to survive, demanding a
constant adaptive process due to the modifications provoked by such illness and its
therapeutics. Despite this, there are few studies that approach the phenomenon.
Objective: Considering what has been exposed, the present study aims analyzing, in the
light of Roy‟s model, the elderly adaptive process when submitting to hemodialysis.
Methodology: This is an exploratory study involving fifteen elderly people suffering
chronic renal disease treated at a specialized Clinic in the city of João Pessoa, Paraíba.
The data was collected in the period of January to April of 2012, by recorded interviews
having a semi-structured script. The analysis of the corpus was carried by a qualitative
approach using the content analysis technique and the guiding principle were four preestablished thematic categories corresponding to the adaptive modes proposed by Roy:
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physiologic, self - concept, function in the real life and interdependence. Results: In
relation to the physiological mode were identified inefficient responses related to oxygen
components, nutrition, elimination, fluids, electrolytes, endocrine function, activity and
repose/rest, protection and senses. Regarding the relative category to the self-concept
mode, the elderly showed inefficient behavior related to the physiologicalself such as the
feeling of despair, sadness and death, embarrassment and stigma related to the
modification in their body image provoked by the both the illness and the treatment. As
to the personal self, some elderly presented an efficient coping of the illness and
therapeutics, what favored a positive adaptive process manifested by feelings of hope,
cure, dreams, desire and faith in God. Concerning the representative category of the
function mode of real life/interdependence, the elderly showed inefficient behavior such
as feeling of impotence due to the loss of their social role, dissatisfaction, changes in the
social and family living, and bonds of friendships. In this category were also observed
positive affective behavior to face the illness situation, such as the support from their
family, friends and the Health professionals that promoted improvement in the adaptive
process of the elderly. Final remarks: The results of the present study allowed us to infer
that the elderly undergoing hemodialysis present difficulties to adapt to the illness and
the treatment. In view of this finding, the present research can give support to the health
staff, in especial to the Nursing, to the planning of interventions that can contribute to the
help the elderly to cope with the difficulties provoked by the treatment of the analyzed
phenomenon, what implies in improvement in their lives.
Key words: Renal dialysis. Elderly. Nursing theory.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18788
RODRIGUES, Polianna Formiga. Formação de vínculo na consulta de enfermagem
à criança menor de 2 anos na atenção primária à saúde. 2014. p.87. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Reichert, Altamira Pereira da Silva
Resumo: O vínculo e a satisfação dos usuários estão diretamente relacionados às
condições de acesso aos serviços de saúde, dentro de uma abordagem acolhedora,
que assegure continuidade da atenção. Os objetivos foram: identificar a existência de
vínculo entre enfermeira e mães de crianças menores de dois anos na consulta de
enfermagem na Atenção Primária à Saúde e analisar como o vínculo afeta a procura da
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mãe pelo acompanhamento da criança na consulta de enfermagem. A pesquisa é do
tipo descritivo com abordagem qualitativa. Foram entrevistadas sete duplas, formada
cada uma por um enfermeiro que exerce suas atividades em uma Unidade de Saúde da
Família no Distrito III da cidade de João Pessoa e uma mãe de criança menor de dois
anos. A coleta dos dados foi realizada nos meses de maio a novembro de 2013, por
meio de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados conforme a Análise
de Conteúdo na modalidade análise temática transversal. A pesquisa foi desenvolvida
atendendo às orientações da Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com protocolo de número
0096/2012 e CAAE: 02584212.3.0000.5188. Foi evidenciado que, para as enfermeiras
participantes deste estudo, já existe, na atenção primária, uma relação pautada no
vínculo. Além disso, essas profissionais demonstraram que conhecem os elementos
indispensáveis à formação do vínculo, o que é importante para estabelecer uma relação
efetiva de filiação do usuário ao serviço de saúde. De acordo com as mães
entrevistadas, construir uma relação afetiva e de escuta qualificada influencia na
procura pela unidade de saúde para a consulta de enfermagem às crianças, mesmo
quando estas estão saudáveis. Os dados evidenciaram que o estabelecimento do
vínculo influencia positivamente na procura da mãe pelo acompanhamento da criança
na consulta de enfermagem. Conclui-se que o vínculo e a confiança são elementos
necessários, porém desafiante na construção do cuidado integral e humanizado, além
de serem de fundamental importância para a gestão e a avaliação de serviços de
saúde.
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica. Saúde da criança. Saúde da família.

Abstract: The bond and satisfaction of the users are directly related to the conditions of
access to health services within a welcoming approach, which ensures continuity of
care. The objectives were to identify the existence of relationship between nurses and
mothers of children under two years in nursing consultation on Primary Health; analyze
how the relationship affects the search for the mother to keep the child in the nursing
consultation. Descriptive research with a qualitative approach. Seven doubles, each one
formed by a nurse who carries out its activities in a Family Health Unit in District III from
João Pessoa city and a two-year old child‟s mother that was interviewed. Data collection
was conducted in the months from May to November 2013, through semi-structured
interviews. Data were analyzed according to content analysis in the form of crossthematic analysis. The research was conducted viewing the guidelines of Resolution
466/12 of the National Health Council, the project was approved by the Ethics
Committee on Research with protocol number 0096 / 2012 and CAAE:
02584212.3.0000.5188. It was shown that for the participants in this study nurses,
primary care already exist in a ruled in the bond interface. Moreover, these have shown
that they know the basic resources required for bond formation, which is important to
establish an effective relationship membership user to the health service. According to
the interviewed mothers, to build a caring and qualified hearing relationship, influences
the demand for health facility for nursing consultation to their child, even when they are
healthy. The data showed that the establishment of bonds positively influences the
demand from mother to keep the child in the nursing consultation. We conclude that the
bond and trust are necessary elements, but challenging in construction of
comprehensive and humane care, in addition of being fundamental importance for the
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management and evaluation of health services.
Key words: Child health. Pediatric nursing. Family health.
Acesso remoto ao texto integral:
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ALMEIDA, Francisca das Chagas Alves de. Idosos diabéticos: fatores
predisponentes para amputação de membros inferiores. 2014. p.69. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Enfermagem e saúde no cuidado ao adulto e idoso
Orientador: Costa, Marta Miriam Lopes
Resumo: Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno de ocorrência
mundial. No Brasil as alterações nas características da população acarretaram redução
de doenças transmissíveis e elevação das crônicas não transmissíveis, como o
diabetes mellitus, considerado um sério problema de saúde pública. Objetivos:
Descrever as características sociodemográficas, econômicas e clínicas dos idosos
diabéticos submetidos à amputação de membros inferiores e averiguar os fatores que
predispõem os idosos diabéticos a amputação de membros inferiores, apresentando
alternativas que possibilitem sua redução. Metodologia: Estudo transversal descritivo,
quantitativo, realizado com 103 idosos em um hospital referência no tratamento de
vasculopatias, em João Pessoa/Paraíba. Na análise utilizou-se um programa estatístico
no qual procedeu-se a regressão logística simples. Os resultados foram discutidos e
confrontados com outros estudos. Resultados: O estudo evidenciou que 30,10% dos
participantes eram procedentes de João Pessoa, 52,43% do sexo feminino, 43,69%
brancos, 47,57% casados, 36,89% alfabetizados, 69,90% católicos, 90,29%
aposentados, 77,67% hipertensos, 66,02% faziam uso de hipoglicemiante oral, 38,83%
praticavam exercício físico, 85,44% seguiam dieta alimentar, 84,47% controlavam a
glicemia e 77,67% frequentavam a Unidade Básica de Saúde, 47,57% consumiam
tabaco e 35,92% bebida alcoólica. Tais substâncias apresentaram-se como fator de
risco para amputações de membros inferiores, enquanto que, o diagnóstico precoce do
diabetes, o controle glicêmico e uma dieta adequada como fatores de proteção.
Conclusão: As amputações de membros inferiores nos idosos diabéticos estão
relacionadas ao uso de tabaco e álcool, a uma dieta inadequada e ao diagnóstico tardio
da patologia, nesse sentindo, esta pesquisa poderá nortear as equipes de saúde no
planejamento de intervenções direcionadas para melhorar a qualidade de vida desses
idosos.
Palavras-chave: Amputação. Diabetes mellitus. Idoso.
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Abstract: Introduction: Population aging is a phenomenon of worldwide occurrence. In
Brazil the changes in the characteristics of the population led to reduction of
communicable diseases and elevation of chronic non - communicable diseases, among
which stands out the diabetes mellitus, considered as serious public health problem.
Objectives: Sociodemographic, economic and clinical characteristics of elderly diabetics
undergoing lower limb amputation and investigating the factors that predispose the
elderly diabetics to lower limb amputations. Methodology: A transversal descriptive
study, quantitative, conducted with 103 seniors admitted in a reference hospital in the
treatment of vascular disorders in the João Pessoa/Paraíba. For analysis it was used a
statistical program, which has simple logistic regression. The results were discussed and
confronted with other studies. Results: The study showed that 30.10% of participants
were from João Pessoa, 52.43% female, 43.69% white, 47.57% married, 36.89%
literate, 69.90% Catholics, 90.29% retirees, 77.67% hypertensive, 66.02% made use of
oral hypoglycemic, 38.83% practiced physical exercise, 85.44% followed diet,84,47%
controlled blood glucose and 77.67% frequented the Basic Health Unit, 47.57% used
tobacco and 35.92% consumed alcoholic beverage. The uses of these substances are
risk factors for lower limb amputations, while the early diagnosis of diabetes, blood sugar
control and the intake of a proper diet are protective factors. Conclusion: The lower limb
amputations in the elderly diabetics are related to the use of tobacco and alcohol, as
well as the inadequate diet and the late diagnosis of the disease, in this sense, this
research will guide the health team for planning targeted interventions to improve the
quality of life of the elderly.
Key words: Amputation. Diabetes mellitus. Elderly.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913
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DAMASCENO, Simone Soares. Avaliação da orientação à atenção primária à saúde
da criança. 2014. p.138. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Collet, Neusa
Resumo: A presença dos atributos da Atenção Primária à Saúde qualificam os serviços
de atenção básica garantindo maior efetividade das ações desenvolvidas. O objetivo
geral foi avaliar o grau de orientação à Atenção Primária à Saúde da criança na
Estratégia Saúde da Família e os específicos identificar a presença e a extensão dos
atributos da Atenção Primária relacionados à saúde da criança; verificar a associação
entre características do usuário e a qualidade da atenção em saúde da criança na
Estratégia Saúde da Família; e analisar a efetividade do cuidado à saúde da criança por
meio da associação entre os atributos da Atenção Primária. Estudo avaliativo,
transversal de abordagem quantitativa. Participaram 344 familiares de crianças em
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Unidades de Saúde da Família. A coleta de dados ocorreu no período de outubro de
2012 a janeiro de 2013 utilizando-se o Instrumento de Avaliação da Atenção Primária
versão criança e um instrumento estruturado para coleta dos dados sociodemográficos
das famílias. Os dados foram analisados a luz da estatística descritiva, distribuição de
frequências absolutas/relativas, cálculo de médias e construção dos escores para os
atributos mensurados, seguindo as orientações contidas no manual do instrumento
divulgado pelo Ministério da Saúde. No intuito de analisar a associação entre variáveis
foram empregados testes estatísticos univariados e adaptação de um modelo de
regressão logística. O estudo seguiu as orientações da Resolução nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde, obteve parecer favorável do Comitê de Ética em
Pesquisa nº 044/2012 e CAAE nº 01295412.2.1001.0107. Verificou-se escores
elevados para os atributos acesso em seu componente processual, utilização e
longitudinalidade, os quais evidenciam que o serviço é referência para o atendimento
infantil e vem sendo utilizado como fonte regular de atenção. A longitudinalidade é
favorecida pela existência de um sistema de informação adequado, componente
estrutural da coordenação. No entanto, observou-se comprometimento da dimensão
estrutural do acesso-acessibilidade, do atributo integralidade em ambas as dimensões
avaliadas - serviços disponíveis e serviços prestados, consequentemente resultaram a
baixa orientação familiar e comunitária. Das características do usuário associadas à
avaliação satisfatória do serviço sobressaiu-se o grau de afiliação, o qual se apresentou
como possibilidade para uma melhor avaliação da Estratégia Saúde da Família.
Registra-se que, provavelmente o vínculo é o fator relacionado à avaliação satisfatória,
pois fornece condições favoráveis à oferta dos atributos mensurados. Esse resultado
reforça a importância do vínculo para qualidade dos serviços de atenção primária na
saúde da criança. Conclui-se que a Estratégia Saúde da Família ainda não está
orientada à Atenção Primária à Saúde da criança no contexto investigado, mas caminha
na direção de alcançar patamares satisfatórios para os atributos avaliados, destacandose a necessidade de melhorar aspectos de estrutura e processo do serviço,
especialmente relacionados aos atributos acesso-acessibilidade e integralidade, além
dos atributos derivados orientação familiar e comunitária, no sentido de qualificar as
ações desenvolvidas.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Avaliação de serviços de saúde. Saúde da
criança.

Abstract: The presence of attributes of the Primary Health Care qualifies the services of
basic attention ensuring a higher effectiveness of the developed actions. The general
objective was to evaluate the guidance degree related to the child´s Primary Health Care
in the Family Health Strategy and the specific ones were to identify the presence and
scope of Primary Care attributes concerning the child´s health; to verify the association
between the user´s characteristics and the quality of child´s health care in the Family
Health Strategy;and to analyze the effectiveness of the child´s health care by means of
the association among the Primary Care attributes. It is an evaluative and crosssectional study of quantitative approach. A total of 344 children´s family members in
Family Health Units took part in the research. Data collection occurred from October
2012 to January 2013 by using the Primary Care Evaluation Tool, child´s version, and a
tool structured for collecting the families socio- demographic data. Data were analyzed
in the light of descriptive statistics, distribution of absolute/relative frequencies,
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calculation of average and construction of scores for the measured attributes, following
the guidance contained in the tool´s manual issued by the Health Ministry. In order to
analyze the association among the variables, univariate statistical tests and the
adaptation of a logistic regression model were used. The study followed the guidelines
of the Resolution number 466/12 of the National Council of Health, and obtained
favorable opinion of the Research Ethics Committee number 044/2012 and CAAE
number 01295412.2.1001.0107. High scores for the access attribute were verified in
their procedural component, use and longitudinality which highlight that the service is
reference for infantile care and it has been used as regular source of care.
Longitudinality is favored by the existence of a suitable information system, procedural
component of the coordination. Nevertheless, it was observed commitment of the
structural dimension of access -- accessibility, of the integrality attribute in both
evaluated dimensions -- available and offered services, which consequently resulted in
the low family and community guidance. From the user´s characteristics associated to
the satisfactory evaluation of the service, the affiliation degree was highlighted which
was presented as possibility for a better evaluation of the Family Health Strategy.
Probably, the bond is the factor related to the satisfactory evaluation once it provides
favorable conditions for the offer of measured attributes. This result emphasizes the
importance of the bond for the quality of primary care services in the child´s health. It
can be concluded that the Family Health Strategy still is not directed to the child´s
Primary Health Care in the investigated context, but it focuses on attaining satisfactory
levels for the evaluated attributes, highlighting the need for improving aspects of the
service process and structure, especially related to the access -- accessibility and
integrality attributes, in addition to the attributes derived from family and community
guidance with the purpose of qualifying the developed actions.
Key words: Primary health care. Evaluation of services. Childs health.
Acesso remoto ao texto integral:
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SILVA, Amanda Benício da. Instrumentos para implantação do processo de
enfermagem em uma UTI pediátrica. 2013. p.129. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em enfermagem e
saúde
Orientador: Nóbrega, Maria Miriam Lima da
Resumo: Cuidar de crianças em estado crítico em uma Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica (UTIP) eleva a enfermagem pediátrica para um nível totalmente diferente e
mais exigente, necessitando que os enfermeiros sejam peritos nessa especialidade. A
sistematização da assistência de enfermagem é uma ferramenta de trabalho que pode
contribuir significativamente para a qualidade dos cuidados prestados a estes
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pacientes. A elaboração de instrumentos permite ao enfermeiro modificar e estruturar
novos modelos para facilitar a aplicação do processo de enfermagem direcionando a
assistência do enfermeiro durante a coleta de dados e planejamento do processo de
enfermagem, qualificando a assistência de enfermagem. Diante da situação relatada
optou-se pela realização deste estudo, fundamentado na teoria das necessidades
humanas básicas de horta. A utilização de referenciais teóricos na prática profissional
de enfermagem é um facilitador para efetivar ações de cuidar que privilegiem o ser
humano inserido em um ambiente, no intuito de restabelecer a saúde por meio do
cuidado de enfermagem. Objetivos: Construir um instrumento para a implementação do
processo de enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Método:
Trata-se de uma pesquisa metodológica realizada na Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), localizado no Campus I
da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa PB. A população e amostra foram os
enfermeiros assitenciais da referida unidade e docentes da Universidade Federal da
Paraíba. O projeto foi apreciado pelo comitê de ética em pesquisa, do Hospital
Universitário Lauro Wanderley, obtendo nº do CAEE: 06863212.8.0000.5183. Foi
desenvolvida em 3 etapas: Primeira etapa: Identificação de indicadores empíricos das
necessidades humanas básicas em crianças hospitalizadas em unidades de terapia
intensiva. Segunda etapa: Desenvolvimento de enunciados de diagnósticos e
intervenções de enfermagem. Terceira etapa: Estruturação do instrumento para a
implementação do processo de enfermagem. Resultados: Foi realizada uma revisão
exaustiva da literatura para identificar as necessidades das crianças hospitalizadas em
unidades de terapia intensiva, tomando como base o que foi proposto por Horta,
resultando na obtenção de 268 indicadores empíricos para esta clientela, dos quais 167
foram validados por enfermeiras assistenciais e docentes. Em seguida, com base
nesses indicadores validados, foram desenvolvidos 29 enunciados de diagnósticos e 50
de intervenções de enfermagem, que foram posteriormente utilizados na estruturação
do instrumento para implementação do processo de enfermagem em uma Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica. Este instrumento foi divido em duas partes: a primeira o
histórico de enfermagem, denominado como a primeira fase do processo de
enfermagem, de acordo com a resolução 358/2009, a segunda o planejamento da
assistência de enfermagem, incluindo as demais fases do processo de enfermagem,
possibilitando ao enfermeiro estabelecer diagnósticos e intervenções de enfermagem e
realizar a avaliação. Conclusão: Analisando os objetivos propostos pelo estudo pode-se
salientar que os mesmos foram alcançados. Tendo como resultado, a construção de um
instrumento para a implementação do processo de enfermagem em uma Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica. Espera-se que este estudo seja um avanço na
implementação do processo de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica, possibilitando uma da assistência de enfermagem de qualidade.
Palavras-chave: Enfermagem. Processos de enfermagem. Unidade de terapia
intensiva pediátrica.

Abstract: Caring about children in critical stage at Pediatric Intensive Care Unit (PICU)
elevates Pediatric Nursing to a level totally different and more exigent, as it requires that
nurses are experts in this specialty. The Systematization of Nursing Care is a tool which
can contribute in a significant way to the quality of care provided these patients. The
elaboration of instruments permits to the nurse modifies and organizes new models to
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facilitate the application of nursing process, directing and qualifying the assistance. Due
to the related situation, it was chosen to do the present study, which is based on the
Theory of Basic Human Needs by Horta. The utilization of theoretical references in the
professional nursing practice is a facilitator to effective actions of caring that privilege the
human being inserted in an environment, in the intuit of reestablishing health by means
of nursing care. Objectives: To build a tool for the implementation of nursing process at
a Pediatric Intensive Care Unit. Method: It is a methodological research that was
developed at the Pediatric Intensive Care Unit of Lauro Wanderley University Hospital
(LWUH), which is situated at campus I of the Federal University of Paraíba, in João
Pessoa - PB. The population and the sample are formed by clinical nurses of the
mentioned unit and by professors of the Federal University of Paraíba. The project was
approved by the Research Ethics Committee of Lauro Wanderley University Hospital,
under protocol CAAE: 06863212.8.0000.5183. The research was divided in three
stages: Stage 1 - Identification of empiric indicators of the Basic Human Needs in
children hospitalized in Intensive Care Unit. Stage 2 - Development of diagnostic
enunciations and nursing interventions. Stage 3 - Structuring of tool for the
implementation of nursing process. Results: It was done an exhaustive literature review
to identify the needs of children hospitalized in Intensive Care Unit, basing on the
proposals of Horta, resulting in obtainment of 268 empiric indicators for this clientele, of
which 173 were validated by clinical nurses and professors. After, based on these
validated indicators, they were developed 45 diagnostic enunciations and 90 nursing
interventions, that were subsequently used in the structuring of tool for the
implementation of nursing process in a Pediatric Intensive Care Unit (PICU). This
instrument was divided into two parts: the historical of Nursing, named as the first phase
of Nursing Process, according to Resolution 358/2009; the second part corresponds to
the planning of nursing care, including the other phases of nursing process, making
possible to the nurse establish diagnostics and nursing interventions, and do the
evaluation. Conclusion: It is expected that this instrument can be used and validated by
nurses and that it favors the implementation of nursing process in the Pediatric Intensive
Care Unit, to promote quality nursing care.
Key words: Nursing. Pediatric Intensive Care Unit. Nursing Processes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18676
SANTOS, Sarah Lins dos. Efeitos de um programa de psicomotricidade no bem estar e na marcha em idosos. 2013. p.100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Cuidados da Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidados na saúde do idoso e em enfermagem
Orientador: Soares, Maria Júlia Guimarães Oliveira
Resumo: Por causa do envelhecimento, o ser humano compromete algumas
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estruturas fisiológicas importantes para o desempenho da marcha Vale salientar que as
modificações da marcha no idoso se processam em relação a fatores tanto fisiológicos
como emocionais, interferindo no estilo de vida que o idoso apresenta. Objetivos:
Investigar o efeito de um programa de atividades psicomotoras na marcha e no bem
estar físico, mental e social dos idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo de
intervenção sem grupo controle,descritiva, com abordagem quanti-qualitativa realizada
na Clínica-Escola da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB. A população
do estudo foi constituída por 15 idosos. Para a coleta de dados, utilizou-se um
instrumento com dados sociodemográficos, dados clínicos, exame físico, Mini Exame
de Estado Mental, e avaliação de desempenho funcional da marcha (POMA-BRASIL).
Estas avaliações faziam parte da triagem dos participantes, sendo o MEEM e o POMA
realizados em três momentos da pesquisa, a cada dois meses. O estudo foi realizado
no período de agosto a dezembro de 2011. No que se refere às considerações éticas, o
estudo esteve de acordo com as normas da resolução 196/96. Quanto ao procedimento
de intervenção, foram realizadas atividades psicomotoras cuja finalidade foi promover
um fortalecimento muscular a partir dos elementos psicomotores, favorecendo um
melhor desempenho da marcha, sendo desenvolvidas na água e no solo. Após o
término do programa psicomotor, foram identificadas as percepções dos idosos através
da técnica de entrevista individual, cuja pergunta norteadora foi: Qual a percepção
acerca dos efeitos do programa psicomotor na sua vida?. Os depoimentos foram
gravados, o que contribuiu para que as falas fossem transcritas com maior exatidão e
fidedignidade. Para a análise dos dados quantitativos, utilizou-se a estatística descritiva
e o teste de Friedman; sob o ponto de vista qualitativo, a análise de conteúdo de Bardin.
Resultados e análise de dados: Houve uma diferença significativa entre as avaliações
do desempenho da marcha (X2FR= 17,7; gl= 2; p=0,0001), principalmente entre a
segunda e terceira avaliação (p<0,05). Em síntese, foram encontradas resultados
satisfatórios nas seguintes variáveis: comprimento de passo, largura de passo, altura
do passo, simetria do passo, estabilidade de tronco, virando durante a marcha,
sustentação durante a marcha e desvio da linha media, que podem ser atribuídos aos
efeitos da prática da psicomotricidade. Considerações finais: Torna-se indispensável a
psicomotricidade como promotora na promoção à saúde do idoso, pois as atividades
irá proporcionar uma melhoria na qualidade de vida e na correção das alterações da
marcha na pessoa idosa.
Palavras-chave: Avaliação de desenvolvimento. Idosos. Marcha humana.

Abstract: Because of aging, the human undertakes some physiological structures
important for gait performance is noteworthy that the changes of gait in the elderly are
processed in relation to factors both physiological and emotional, interfering with the
lifestyle that the elderly presents. Objective: to investigate the effect of a program of
psychomotor activities in gait and physical well-being, mental and social of elderly,.
Methodology: It is an intervention study, without group control, descriptive, with
quantitative-qualitative approach, conducted in a Clinical School of the Federal
University of Paraíba, João performance of gait (POMA-BRAZIL). These evaluations
were part of the triage of participants, being PEEM and POMA, Pessoa-PB. The
population of the study was composed by 15 elderly. For data collection was utilized an
instrument with socio demographic data, clinical data and physical examination, the mini
mental state examination and the evaluation of functional performed in three moments of
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the research, every two months. The study was conducted in the period from August to
December 2011. Referring to ethical considerations, the study was in accordance to the
rules of Resolution1196/96. Regarding the intervention procedure were carried out
psychomotor activities whose purpose a muscle strengthening from the psychomotor
elements, favoring a better gait performance, being developed in the water and soil.
After finishing the psychomotor program were identified perceptions of elderly through
the individual interview technique of which guiding question was: What is the perception
about the effects of the psychomotor program in your life? Their statements were
recorded, which contributed so that the speeches could be transcribed with higher
accuracy and reliability. For quantitative data analysis was utilized descriptive statistics
and Friedman‟s test, from the qualitative point of view, the content analysis of Bardin.
Results and data analysis: There was a significant difference between the
evaluations of gait performance (X2FR= 17,7; gl= 2; p=0,0001), mainly between the
second and the third evaluation (p<0,05). In synthesis, satisfactory results were found
for the following variables: step length, step width, step height, the step symmetry, trunk
stability, turning during walking, running and support for the midline deviation, which can
be assigned practical effects of psychomotor. Final Considerations: Become is an
indispensable for the promotion for the Health of the elderly, because the activities will
provide an improved quality of life and the correction of gait in the elderly.
Key words: Elderly. Human gait. Evaluation of development.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ccs.ufpb.br/ppgeold/dissertacoes2013/sarajlinsdossantos.pdf

Nº de Classificação: 18678
ALVES, Rayanne Santos. O discurso de pessoas privadas de liberdade com a
tuberculose à luz da história oral da vida. 2012. p.94. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Sá, Lenilde Duarte de
Resumo: O acesso da população carcerária às ações e serviços de saúde é definido
pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que enfatiza a garantia do
direito à saúde para o conjunto da população brasileira. Neste, se incluem as Pessoas
Privadas de Liberdade, confinadas em estabelecimentos prisionais, o que torna a
minimização das diferenças entre a vida intramuros e a extramuros fundamental para a
redução das iniqüidades e a universalização do acesso à saúde. Portanto, o plano é um
instrumento para inclusão dos detentos no Sistema Único de Saúde. A tuberculose e as
prisões constituem-se como sérios problemas de saúde pública e as ações do controle
desta doença nos espaços penitenciários tem se mostrado deficientes. O estudo
objetivou analisar as ações de controle da tuberculose voltadas às pessoas privadas de
liberdade, segundo as determinações do Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário das unidades penitenciárias masculinas do município de João Pessoa,
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Estado da Paraíba. Trata-se de um estudo avaliativo de natureza qualitativa. Os sujeitos
da pesquisa são sete pessoas privadas de liberdade do sexo masculino com história
de adoecimento por tuberculose, notificados no ano de 2011. Para construção do
material empírico foi utilizada a técnica da história oral e para leitura das informações
obtidas, feita análise do discurso. Referente às ações de controle da tuberculose no
âmbito penitenciário, os sujeitos pontaram, nos seus discursos, carência de medidas
profiláticas da doença, relatando, por vezes, insalubridades dos recintos (celas),a
alimentação inapropriada ao doente de tuberculose e negligência por parte dos
agentes penitenciários para com a mobilização de transportá-los ao serviço de saúde.
Conforme discursos proferidos por tais colaboradores, o cuidado no controle da
tuberculose é realizado, predominantemente, em situações que a doença já se
encontrava instalada no indivíduo e as orientações dos profissionais de saúde se
resumem à manutenção da condição saudável do mesmo após ou durante a
persistência de debilidades biológicas geradas pelo quadro clínico de adoecimento por
tuberculose, aconselhamento para continuidade da ingesta regular e diária dos
bacteriostáticos e orientação prescritiva para o não uso de drogas. As narrativas
apontam conhecimento ineficaz sobre as formas de contágio da doença, vinculam o
acometimento por tuberculose ao tabagismo e uso de drogas ilícitas; proferem
discursos relacionados ao estigma da tuberculose nas relações com os demais
apenados, o que denota fragilidades de informações sobre a doença por parte dos
apenados. Os fragmentos discursivos emergem sentidos negativos de estar doente de
tuberculose na prisão. A fim de superar as dificuldades quanto ao acesso à saúde dos
apenados e ao controle eficaz da tuberculose entre essa população, necessita-se do
empreendimento de esforços, por parte do Estado, da gestão do presídio e dos
profissionais de saúde, na execução de ações em saúde coesas com as políticas de
saúde voltadas a esta população e efetivação das Leis de Execuções Penais. Tais
medidas colaboram em aniquilar as iniqüidades inerentes ao princípio da
universalização do acesso à saúde indistinta da população brasileira.
Palavras-chave: Direitos humanos. Prisões. Tuberculose.

Abstract: The access of the population prision to the actions and services of health is
defined by the National Plan of Health in the System Prisoner, who emphasizes the
guarantee of the right to the health for the set of the Brazilian population. In this, there
are included the Deprived Persons of Freedom, bordered in prison establishments,
which makes the minimization of the differences between the life intrawalls and to
extrawalls basically for the reduction of the iniquities and the universalization of the
access to the health. So, the plan is an instrument for inclusion of the detainees in the
System Only one of Health. Prisoners constitute the tuberculosis and the prisons like
serious problems of public health and the actions of the control of this disease in the
spaces it has when if deficients were shown. The study aimed to analyse the actions of
control of the tuberculosis turned to the private persons of freedom, according to the
determinations of the National Plan of Health in the System Prisoner of the unities
masculine prisons of the local authority of João Pessoa, state of Paraíba. It the
question is a study avaliative qualitative nature. The subjects of the inquiry are seven
private persons of freedom of the masculine sex with history of illness for tuberculosis,
notified in the year of 2011. For construction of the empirical material there was used the
technique of the oral history and for reading of the obtained informations, when analysis
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of the speech was done. Referent to the actions of control of the tuberculosis in the
extent prisoner, the subjects pointed, in his speeches, to lack of preventive measures of
the disease, reporting, for times, insalubrity of the enclosures (cells), the food
inappropriate to a patient of tuberculosis and negligence for part of the agents prisoners
for with the mobilization of transporting them to the service of health. According to
speeches uttered by such collaborators, the care in the control of the tuberculosis is
carried out, predominantly, in situations that the disease was already installed in the
individual and the directions of the professionals of health consist in the maintenance of
the healthy condition of same after or during the persistence of weaknesses biological
produced by the clinical picture of illness for tuberculosis, advising for continuity of the
regular ingesta and daily rate of the bacteriostatics and direction prescriptive for it do not
use drugs. The narratives point to ineffective knowledge on the forms of infection of the
disease, link the attack for tuberculosis to the tobaccoism and use of illicit drugs; they
make speeches made a list to the stigma of the tuberculosis in the relations with the too
much punished ones, which it shows weaknesses of informations on the disease for part
of the punished ones. The discursive fragments surface negative senses of is ill of
tuberculosis in the prison. In order to surpass the difficulties as for the access to the
health of the punished ones and to the efficient control of the tuberculosis between this
population, one needs the undertaking of efforts, for part of the State, of the
management of the prison and of the professionals of health, in the execution of actions
in health cohesive with the politics of health turned to this population and efetivation the
Laws of Penal Executions. Such measures collaborate in destroying the iniquities
inherent in the beginning of the universalization of the access to the health indistinct of
the Brazilian population.
Key words: Tuberculosis. Human rights. Prisons.

Nº de Classificação: 18726
SILVA, Daiane Medeiros da. Tratamento da tuberculose na atenção básica:
avaliação de estrutura e processo dos serviços de saúde. 2013. p.89. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2013.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Nogueira, Jordana de Almeida
Resumo: O estudo teve como objetivo avaliar a estrutura e o processo dos serviços de
Atenção Básica (AB) para o tratamento da tuberculose em município portuário da
Paraíba. Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo, tipo inquérito, de abordagem
quantitativa, que adotou como eixo metodológico os componentes de avaliação de
serviços de saúde estrutura e processo. Participaram do estudo 117 profissionais
atuantes em 18 Unidades de Saúde da Família do município, entrevistados por meio de
um instrumento estruturado, elaborado, adaptado e validado pelo Grupo de Estudos
Operacionais em Tuberculose da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose,
contendo indicadores de avaliação do desempenho dos profissionais de saúde no
acompanhamento dos casos de TB no âmbito da Atenção Primária a Saúde. A análise
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dos dados foi realizada por meio de distribuição de frequência absoluta/relativa e da
construção de indicadores, utilizando proporções, para a classificação do desempenho
das variáveis, no intuito de avaliar qual variável poderia estar interferindo na avaliação
negativa dos serviços, e através de médias e intervalos de confiança para a
classificação dos serviços de saúde. Em relação ao componente estrutura, item
recursos humanos, o envolvimento da equipe ou de outros profissionais de saúde no
atendimento ao doente de TB mostrou-se insatisfatório, assim como a realização de
capacitação, tanto pelo Programa de Controle da Tuberculose municipal quanto pelos
próprios serviços de saúde, para a equipe mínima do serviço. Quanto ao item recursos
físicos, a disponibilidade de vale transporte alcançou desempenho crítico, diferindo do
insumo cesta
básica que se mostrou satisfatório. A disponibilidade de
sumos/equipamentos pelas unidades de saúde para o controle da TB e de
medicamentos para a TB apresentaram desempenho satisfatório. Em relação ao item
organização do serviço, a realização de discussões dos casos de tuberculose entre os
profissionais de saúde apresentou desempenho insatisfatório. Tanto o acesso à
consulta no prazo de 24 horas, como também a orientação aos doentes de TB em
relação à
busca por atendimento fora da data agendada caso necessitem
apresentaram desempenho satisfatório. O atendimento da demanda dos serviços de
AB pelos laboratórios mostrou-se crítico, esta mesma classificação é alcançada pelas
variáveis que se referem ao acesso ao resultado do exame de baciloscopia de escarro
em sete dias e à existência de sistema informatizado contendo informações sobre o
doente de TB. A articulação dos serviços de saúde de AB com outros níveis de atenção
apresentou desempenho insatisfatório. No que se refere ao componente processo, a
discussão conjunta com o doente quanto a forma de realização de seu
acompanhamento obteve desempenho insatisfatório, já a oferta de Tratamento
Diretamente Observado no domicílio foi classificado como satisfatório. A realização
mínima de baciloscopia bimensal de escarro para o controle do tratamento da TB
obteve resultado insatisfatório. A contra - referência das informações alcançou
desempenho crítico. Na classificação dos serviços, apenas o serviço de saúde C
alcançou desempenho satisfatório, com média 84,2 e IC=[63,1 ; 105,0]. Por meio destes
resultados, notam-se deficiências tanto na organização dos serviços de saúde quanto
no processo de trabalho dos profissionais, os quais se pautam no modelo curativista,
elucidando o caráter fragmentado das ações de controle da TB e o reconhecimento
apenas do biológico e da cura como objeto de trabalho.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Avaliação de serviços de saúde.
Tuberculose.

Abstract: The study had as objective to evaluate the structure and the service process
of Basic Attention (BA) for the treatment of tuberculosis in a port city of Paraíba. This is
an epidemiological study, descriptive, of inquiry type, of quantitative approach, which
adopted as methodological axis the components of evaluation of health services,
structure and process. Participated in the study 117 professionals in 18 Family Health
Units of the city, interviewed by means of a structured instrument, elaborated, adapted,
and validated by the Operating Study Group in Tuberculosis of the Brazilian Network of
Research in berculosis, containing indicators of performance evaluations of health
professionals in monitoring cases of TB in the context of Primary health Attention. Data
analysis was carried out through the distribution of absolute/relative frequency and the
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construction of indicators, using proportions, to classify the performance of variables, in
order to evaluate which variable would be interfering in the negative evaluation of
services, and through averages and confidence intervals for the classification of health
services. Regarding the component structure, human resource item, the involvement of
staff or other health professionals in the treatment of sick people with TB showed to be
unsatisfactory, as well as the realization of training, both Tuberculosis Control Program
of the city as by the health services, for minimal service staff. Regarding the item
physical resources, the availability of transportation tickets achieved a critical
performance, differing from the basic food basket that showed to be unsatisfactory. The
availability of supplies/equipment by health units for TB control and medicines for TB
showed satisfactory performance. Regarding the item service organization, the
conduction of discussions of tuberculosis cases between health professionals showed
unsatisfactory performance. Both access to the consultation within 24 hours, as well as
the guidance for TB patients in relation for the search for attendance out of the date set
if they need, showed satisfactory performance. The attendance for
the demand of TB
services by laboratories proved critical, this classification is achieved by variables
relating to the access to the test result sputum bacilloscopy in seven days and the
existence computerized system containing information about the TB patient. The
articulation of health services of TB with other levels showed unsatisfactory
performance. With regard to the component process, the joint discussion with the patient
as the way of realization of their accompaniment obtained unsatisfactory performance,
since the offer of Directly Observed Treatment at home was classified as satisfactory.
The minimum realization of bimonthly sputum bacilloscopy for the control of TB
treatment obtained unsatisfactory result. The counter-reference of information achieved
critical performance. In the classification of services, only health service C achieved
satisfactory performance, averaging 84,2 and IC= [63.1; 105,0]. Through these results, it
is notes deficiencies in both organization of health services and in the process of the
work of professionals, which are guided on the curative model, elucidating the
fragmented character of control actions of TB and recognizing only the biological and the
healing as object of study.
Key words: Tuberculosis. Prmary health attention. Evaluation of health services.

Nº de Classificação: 18770
BRITO, Silmery da Silva. Funcionalidade familiar e depressão em idosos atendidos
em um serviço especializado de atenção à saúde. 2014. p.83. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Costa, Kátia Nêyla de Freitas Macêdo
Resumo: A longevidade alcançada pela população brasileira, apesar de representar
avanço para as pessoas nessa etapa da vida, apresenta impactos na família e na
sociedade, trazendo reflexões acerca da busca de novos conhecimentos para a
compreensão das necessidades tanto no âmbito físico, quanto no psíquico e no social
do idoso. Este estudo objetivou avaliar a funcionalidade familiar e sua relação com o
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quadro depressivo em idosos; identificar sintomas depressivos em idosos; e verificar
associação do APGAR de Família com as variáveis sociodemográficas e quadro
depressivo. Trata-se de estudo descritivo-analítico de abordagem quantitativa,
desenvolvido no município de João Pessoa-PB, que envolveu 225 idosos atendidos em
um Centro Integral de Atenção à Saúde do Idoso. Os dados foram coletados no período
de agosto a setembro de 2013, utilizando-se os seguintes instrumentos: Mini Exame do
Estado Mental, Escala de Depressão Geriátrica e APGAR de Família. A análise dos
dados foi realizada empregando o software SPSS. Adotou-se estatística descritiva,
exploratória e a associação das variáveis foi realizada por meio dos testes de quiquadrado e exato de Fisher. Constatou-se que a média de idade dos idosos foi 68,94 (±
5,69), com predomínio do sexo feminino (85,78%), casados (44%), católicos (61,78%),
ensino fundamental completo (45,78%), renda familiar de um salário mínimo (50%). Do
total de 225 idosos, 32,89% apresentaram sintomas depressivos. Dentre as variáveis
sociodemográficas e os sintomas de depressão, verificou-se associação estatística
significativa, somente entre o nível de escolaridade. Quanto à funcionalidade familiar,
62,67% idosos consideraram suas famílias como funcionais e 37,33% apresentaram
disfunção familiar; dentre estes, 20,44% disfunção moderada e 16,89% elevada. Não
houve associação estatisticamente significante entre as variáveis sociodemográficas e
Funcionalidade Familiar. Em relação às dimensões do APGAR de família, a categoria
Companheirismo representou maior percentual de insatisfação nos idosos com famílias
disfuncionais. Já nos idosos com sintomas depressivos foi a categoria Resolve. Os
idosos inseridos em famílias funcionais avaliaram como positivas as relações
estabelecidas com todos os parentes. Enquanto que os idosos com famílias
disfuncionais revelaram não estarem satisfeitos com cunhados, genros e sobrinhos. Já
para os idosos com sintomas de depressão, a relação com irmãos, noras e cunhados
apresentou um percentual razoável de avaliações negativas. No que se refere à
correlação de funcionalidade familiar com sintomas de depressão, constatou-se forte
associação estatística. A compreensão da funcionalidade familiar, bem como o que o
seu comprometimento pode causar, como o adoecimento do idoso, parece ser um
caminho promissor para o planejamento de serviços e intervenções eficientes para a
população idosa.
Palavras-chave: Depressão. Envelhecimento. Idoso.

Abstract: The longevity reached for the Brazilian population, although to represent
advance for the people in this stage of the life, in such a way presents impacts in the
family and the society, bringing reflections concerning the search of new knowledge for
the understanding of the necessities in the physical scope, how much in the psychic one
and the social of the aged. This study it objectified to evaluate the familiar functionality
and its relation with the depressive picture in aged; to identify depressive symptoms in
aged; and to verify association of the APGAR of Family of aged with the
sociodemographic variable and the depressive picture. Treaties are estudo of descritivoanalytic of quantitative boarding, developed in the city of João Pessoa, who involved 225
aged ones taken care of in an Integral Center of Attention to the Health of the Aged. The
data had been collected in the period of August the September of 2013, using the
following instruments: Mini State Mental Exam of the Mental State, Scale of Geriatrical
Depression and APGAR of Family. The analysis of the data was carried through using
software SPSS. Descriptive statistics was adopted, exploratória and the association of
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the variable was carried through by means of the tests of accurate chi-square and of
Fisher. The age average was evidenced that of aged he was 68,94 (± 5,69), with
predominance of the feminine sex (85,78%), married (44%), catholics (61,78%),
complete basic education (45,78%), familiar income of a minimum wage (50%). Of the
total of 225 aged ones, 32.89% had presented depressivos symptoms. Amongst the
sociodemographic variable, and the symptoms of depression. statistical significant
association was verified only enters the level of education. How much to the family
functionality, 62,67% aged had considered its families as functional and 37,33% had
presented family dysfunction; amongst these, 20,44% moderate dysfunction and 16,89%
raised. It did not have statistical significant association between the sociodemographic
variable and Family Functionality. In relation to the dimensions of the APGAR of Family,
the 'Fellowship' category represented the highest percentage of dissatisfaction in elderly
patients with dysfunctional families. Already elderly patients with depressive symptoms
were the "Resolve" category. Elderly inserted into functional families assessed as
positive relationships established with all the relatives.While elderly patients with
dysfunctional families revealed they are not satisfied with brothers-in-law, son-in-laws
and nephews. As for the elderly with symptoms of depression, relationships with
brothers, daughters and in-laws had a reasonable percentage of negative reviews. With
regard to the correlation of family functioning with symptoms of depression, there was
strong statistical association. The understanding of family functioning, as well as what
your involvement may cause, such as disease of the elderly, appears to be a promising
way for service planning and effective interventions for the elderly population.
Key words: Aging. Elderly. Depression.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18772
MENEZES, Karla Dayanne Nunes Barbosa. Satisfação e qualidade de vida no
trabalho: percepção dos profissionais de enfermagem no âmbito hospitalar.
2014. p.112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Santos, Sérgio Ribeiro dos
Resumo: Por ocupar um lugar central na vida do homem e dependendo da forma como
é executado e organizado, o trabalho demanda ações, no sentido de suprir as
necessidades dos trabalhadores, as quais podem gerar sentimentos de satisfação ou
insatisfação. Neste sentido, quanto maior for o sentimento de satisfação do indivíduo
com o seu trabalho, melhor será seu empenho em garantir um serviço de qualidade que
irá repercutir positivamente em sua vida, contribuindo com a melhoria da qualidade de
vida. O ambiente hospitalar apresenta aspectos muito específicos como à excessiva
carga de trabalho, o contato direto com situações limite, o que corrobora no elevado
nível de tensão e altos riscos para si e para os outros onde o profissional de
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enfermagem é bastante prejudicado. Objetivos: Os objetivos do presente estudo são:
identificar os fatores de satisfação ou insatisfação no trabalho dos profissionais de
enfermagem em âmbito hospitalar e analisar se tais fatores interferem na qualidade de
vida dos profissionais de enfermagem. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratóriodescritiva de natureza quantitativa, a qual foi realizada no Hospital Universitário Lauro
Wanderley e Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena, ambos situados no
município de João Pessoa- PB. Foram utilizados dois questionários semiestruturados
que sofreram tratamento estatístico para análise de dados. Resultados: Os resultados
demonstraram que os profissionais de enfermagem dos hospitais estudados que lidam
diretamente com a assistência no ambiente hospitalar não vivenciam o bem-estar no
ambiente de trabalho. Esta ausência de bem-estar no trabalho foi constatada ao
observar as dificuldades que estes profissionais enfrentam, quanto à sobrecarga de
trabalho,à falta de suporte psicossocial nos serviços, às diferenças salariais
encontradas na mesma categoria e a falta de segurança no trabalho, considerados
fatores extrínsecos, cuja solução independe da ação isolada de cada um deles, mas
sim da gerência que os comanda. Conclusão: Conclui-se que há necessidade de se
buscar qualidade de vida no trabalho e a implementação de ações que visem melhorias
para os profissionais de enfermagem. Essas medidas são de suma importância para
assegurar uma maior produtividade e qualidade do serviço prestado a população, bem
como uma maior satisfação na qualidade de vida no trabalho vivenciada por esses
profissionais.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Qualidade de vida. Satisfação no trabalho.

Abstract: For occupying a central position in men‟s lives and depending on the way it‟s
executed and organized, work requires action, on the matter of supplying the workers‟
needs, which can generate feelings of satisfaction or dissatisfaction. On this point of
view, the bigger is the feeling with his work, the better his effort in completing a good
service will reverberate in his life, contributing to his life quality. The in hospital
environment presents very specific aspects, like work excess, direct contact with limit
situations which corroborates the high level of tension and high risks for himself and for
the others where the professional of nursery is highly harmed. Goals: The goals of the
current study are: identifying the factors of satisfaction and dissatisfaction in the work of
nursery professional in the hospital environment and analyse if those factors interfere on
the nursery professionals‟ life quality. It‟s about an exploring, describing nature research
which was made in the Lauro Wanderley University Hospital and Senador Humberto
Lucena Trauma Hospital, both in João Pessoa city. Method: Two semi-structured
questionnaires were utilized, which had statistic treatment for data analysis. Results:
The results reveal that the nursery professionals of the studied hospital, which deal
directly with assistance in hospital environment, do not experience welfare in work
ambient. This lack of work welfare was found once observed the difficulties these
professionals face, about work overload, lack of psychosocial support on service, the
incoming differences in the same category and the lack of work safety, considered
essential, which solution doesn‟t depend on isolated action of each of them, but on the
management of the one who commands. Conclusion: We conclude that there is the
need of reaching more life quality at work and the implementation of actions that aim
upgrades for the nursery professionals. These measures are highly important to assure
a bigger productivity and quality to the service given to population, as well as mor
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satisfaction in life quality at work, lived by those professionals.
Key words: Job satisfaction. Nursing staff. Quality of life.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18774
DANTAS, Uberlândia Islândia Barbosa. Sistema de informação da atenção básica:
ferramenta de apoio a decisão na gerência da estratégia de saúde da família.
2014. p.88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde.
Orientador: Santos, Sérgio Ribeiro dos
Resumo: O Sistema Único de Saúde brasileiro tem a atenção básica como primeiro
ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema aos usuários para a rede de
saúde sendo a Estratégia de Saúde da Família o modelo de reorganização assistencial
do país. Para registrar o trabalho que é feito na ESF é utilizado o Sistema de
Informações de Atenção Básica que é um sistema do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde idealizado para agregar e para processar as informações
sobre a população visitada. Objetivo: este estudo pauta-se pelo objetivo de
compreender, através do discurso dos gestores das unidades de saúde, como ocorre a
utilização do Sistema de Informações de Atenção Básica, enquanto ferramenta de apoio
à tomada de decisão no exercício da gerência da Estratégia de Saúde da Família.
Método: Esse estudo é resultado de uma pesquisa de campo, de caráter exploratório e
descritivo realizada com dezoito enfermeiras dos serviços de saúde dos distritos
sanitários do município de João Pessoa - PB. Após a aplicação do questionário
norteador utilizou-se para análise dos dados, o método do Discurso do Sujeito Coletivo.
Resultados: foram organizados com as seguintes categorizações: o Sistema de
Informações de Atenção Básica e sua utilização; o processo de decisão; dados
extraídos do Sistema de Informações de Atenção Básica; treinamento para trabalhar
com o Sistema de Informações de Atenção Básica, coleta e registro de dados no
Sistema de Informações de Atenção Básica; dificuldades operacionais; processamento
e análise das informações; informatizando a coleta de dados; apresentando sugestões;
gerenciamento da equipe de saúde e tomada de decisão: uma compreensão.
Conclusão: ao término do estudo foi possível verificar que o Sistema de Informações de
Atenção Básica ainda não alcançou o objetivo de ser um instrumento de reorganização
das práticas de trabalho, sendo necessário, que a gestão municipal amplie seus
investimentos em tecnologia e na educação permanente dos profissionais que atuam na
estratégia de saúde da família para estimular que a informação em saúde seja utilizada
como instrumento gerencial para a tomada de decisão em saúde.
Palavras-chave: Atenção básica. Gerência. Sistemas de informação.
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Abstract: the Brazilian Health System has primary care as the first point of attention and
main entrance system users for network health and the Family Health Strategy model
healthcare reorganization of the country. To register the work that is done in the ESF is
used the Information System of Primary Care which is a computer system of the
Department of Health System designed to aggregate and process information about the
visited population. Objectives: This study is guided by the goal of understanding, through
the discourse of managers of health facilities, such as the use of the Information System
Primary Care as a tool to support decision making in the financial management of the
Family Health Strategy is. This study is the result of a field research, exploratory and
descriptive study conducted with eighteen nurses of health services in the health
districts of the city of João Pessoa - PB. After applying the guiding questionnaire was
used for data analysis, the method of the Collective Subject Discourse. Results: were
organized according to the following categorization: the Information System for Basic
and utilization; decision making, data extracted from the Primary Care Information
System; training to work with the Information System for Basic, collection and recording
data in the Primary Care information System; operational difficulties, processing and
analysis of information; computerizing data collection, making suggestions, team
management and health decision making: an understanding. Conclusion: At the end of
the study we found that the Information System of Primary Care has not yet reached the
goal of being an instrument of reorganization of work practices, if necessary, the
municipal management expand their investments in technology and continuing
education of professionals working in family health strategy to stimulate the health
information is used as a management tool for decision making in health.
Key words: Information systems. Management. Primary care nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Uberlandia%20Islandia%20Barbosa%20Dantas.pdf

Nº de Classificação: 18775
SOUZA, Gabriela Lisieux Lima de. Ansiedade da hospitalização em crianças:
análise conceitual. 2014. p.92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Nóbrega, Maria Miriam Lima da
Resumo: A hospitalização da criança caracteriza-se por um período extremamente
estressante que pode repercutir em consequências nocivas ao seu desenvolvimento,
tais como a Ansiedade da hospitalização em crianças. Objetivo: Analisar o conceito de
Ansiedade da hospitalização em crianças, identificando seus atributos, antecedentes e
consequências, tendo em vista a construção de um diagnóstico de enfermagem.
Método: Tomou-se como base o modelo de análise conceitual proposto por Walker e
Avant, que objetiva o esclarecimento de significados dos termos, sendo compostas por
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oito etapas: seleção do conceito; determinação dos alvos, finalidades e objetivos da
análise conceitual; identificação dos possíveis usos do conceito; determinação de
atributos críticos, definidores ou essenciais; construção de casos modelo;
desenvolvimento de outros casos; identificação de antecedentes e consequências do
conceito e definição de referentes empíricos. O levantamento de dados foi viabilizado
mediante leitura minuciosa do corpus literário composto por 46 trabalhos que versavam
acerca da temática, publicados nas línguas português, inglês e espanhol no período de
2006 a 2013. Para sua operacionalização, procedeu-se com a extração dos fenômenos
que estivessem relacionados com os atributos, antecedentes e consequências do
conceito em estudo. Resultados: Como resultado, foram possível à identificação dos
atributos, classificados em Necessidades biológicas (alterações do apetite, dispneia e
sensação de constrição respiratória, estimulação simpática, excitação e taquicardia,
insônia e aumento do estado de vigilância); e necessidades psicológicas (apreensão,
choro, conflitos, desassossego da mente, falta de concentração e desatenção,
hiperatividade, impulsividade, agitação e inquietação, irritabilidade e raiva, medo, temor
e angústia, nervosismo, perda de confiança em si mesmo, insegurança, impotência e
perda da autonomia, preocupação, sensação de abandono, solidão e desamparo,
sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão, tensão, tremor e tristeza).
Para os antecedentes, foram selecionados o afastamento do contexto familiar,
desconhecimento dos procedimentos, experiências de submissão a procedimentos
invasivos, hospitalizações anteriores/experiência de dor/sofrimento, inserção em
ambiente desconhecido (hospital), privação de atividades recreativas e relações
superficiais com profissionais de saúde. Já como consequências do conceito,
identificou-se a depressão, episódio maníaco, fobias, revolta, tentativa de suicídio,
transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade generalizada,
transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de humor, transtorno do
pânico/pânico, transtorno da ansiedade social e transtorno obsessivo compulsivo.
Conclusão: Tomando como base a análise conceitual do fenômeno, elaborou-se uma
proposta de diagnóstico de enfermagem, atendendo aos critérios para a inclusão na
CIPE®, que precisa ser testado na prática de enfermagem como forma de conectar o
conhecimento levantado com a prática profissional. O diagnóstico Ansiedade da
hospitalização foi definido como sendo uma Ansiedade com as seguintes caraterísticas
específicas: alterações do apetite; dispneia; sensação de constrição respiratória;
estimulação simpática - excitação cardiovascular, vasoconstricção superficial, dilatação
da pupila; excitação; taquicardia; insônia; aumento do estado de vigilância e tremor;
apreensão; choro; conflitos; desassossego da mente; falta de concentração,
desatenção; hiperatividade, impulsividade, agitação, inquietação; irritabilidade, raiva;
medo, temor, angústia; nervosismo; perda de confiança em si mesmo, 10 insegurança,
impotência, perda da autonomia; preocupação; sensação de abandono, solidão,
desamparo; sensação de castigo e culpa, dano corporal ou agressão; tensão; e tristeza.
Palavras-chave: Ansiedade. Criança hospitalizada. Enfermagem.

Abstract: The child's hospitalization is characterized by an extremely stressful which
could lead to negative consequences in their development, such as the anxiety of
hospitalization in children.Objective: To analyze the concept of anxiety of hospitalization
in children, identifying their attributes, antecedents and consequences, with a view to
building a nursing diagnosis. Method: It was taken based on the model conceptual
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analysis proposed by Walker and Avant, which aims to clarify the meanings of terms,
being composed of eight stages: concept selection, choice of targets, aims and
objectives of conceptual analysis, identification of possible uses of the concept,
determining critical attributes, defining or essential, construction of model cases,
development of other cases, identification of antecedents and consequences of the
concept and definition of empirical referents. The data collection was made possible
through close reading of the literary corpus consists of 46 papers that focused on the
theme, published in the languages portuguese, english and spanish in the period 20062013. For its operation, we proceeded with the extraction of the phenomena that were
related to the attributes, antecedents and consequences of the concept under study.
Results: As a result, it was possible to identify the attributes, classified as biological
needs (changes in appetite, dyspnea and respiratory sensation of constriction,
sympathetic stimulation, arousal and tachycardia, insomnia and increased alertness,
and psychological needs (apprehension, wow, conflict, restlessness of mind, lack of
concentration and inattention, hyperactivity, impulsivity, agitation and restlessness,
irritability and anger, fear, dread and anxiety,nervousness, loss of self- confidence,
insecurity, impotence and loss of autonomy, concern, sense of abandonment, loneliness
and helplessness, feeling guilt and punishment, injury or assault, stress, tremors and
sadness) for the background, we selected the clearance in the familiar context, lack of
procedures, experiences submission to invasive procedures, hospitalizations previous/
experience of pain/suffering, insert unknown environment (hospital), deprivation of
recreational and superficial relations with healthcare professionals.
Already as
consequences of the concept, identified the depression, manic episode, phobias, angst,
suicide attempt disorder, separation anxiety disorder, generalized anxiety disorder,
post- traumatic stress disorder, mood disorder, panic/ panic disorder, social anxiety
disorder and obsessive compulsive disorder.Conclusions: based on the conceptual
analysis of the elaborated up a proposal for a nursing diagnosis, meeting the criteria for
inclusion in ICNP®,which needs to be tested in the practice of nursing as a way to
connect up the knowledge to professional practice. Diagnosis anxiety hospitalization
was defined as an anxiety with the following specific characteristics: changes in
appetite, dyspnea, respiratory sensation of constriction, sympathetic stimulation cardiovascular excitation, superficial
vasoconstriction, pupil dilation, excitement,
tachycardia, insomnia, increased alertness and trembling; seizure; chore; conflict;
uneasiness of mind, lack of concentration, inattention, hyperactivity, impulsivity,
agitation, restlessness, irritability, anger, fear,anxiety, nervousness, loss of selfconfidence, insecurity,
impotence, loss of autonomy; concern; sensation of
abandonment, loneliness, helplessness, feeling guilt and punishment, bodily injury or
assault; voltage, and sadness.
Key words: Nursing. Child hospitalized. Anxiety.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18982
GURGEL, Sandra Nagaumi. Vulnerabilidade ao HIV/AIDS em idosos: um estudo
comparado. 2014. p.73. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) 377

Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e saúde no cuidado ao adulto e idoso
Orientador: Moreira, Maria Adelaide Silva Paredes
Resumo: Introdução: Uma mudança no perfil da AIDS vem acontecendo,
demonstrando uma nova caracterização da doença, onde o idoso passa a fazer
parte dos grupos vulneráveis. Este fenômeno pode estar associado à não aderência
da utilização do preservativo; dificuldade no diagnóstico médico precoce; falta de
acesso a informações específicas para essa população; aos tabus sobre sexualidade
nessa faixa etária e à negação do risco de infecção. A evidência de lacunas no
conhecimento dos idosos em relação à aids estimula a realização de pesquisas
baseadas na Teoria das Representações Sociais, que busca identificar a problemática a
partir da ótica do próprio indivíduo, constituindo um aporte teórico importante
utilizado na implantação e efetividade das práticas de saúde Objetivos: conhecer as
representações sociais sobre a vulnerabilidade ao HIV/AIDS construídas por idosos que
vivem com e sem a doença e explorar a diferenciação dessas representações entre
esses grupos distintos de idosos. Metodologia: trata-se de um estudo exploratóriodescritivo, realizado com 26 idosos de ambos os sexos, divididos em dois grupos, entre
maio e agosto de 2013, em duas instituições em João Pessoa. Uma entrevista
semiestruturada foi utilizada para a coleta dos dados. O banco de dados foi processado
pelo software Iramutec versão 0.6 e os dados sociodemográficos no SPSS 19.0.
Resultados: houve uma prevalência de idosas (73,1%), aposentados (92,3%) e de
religião católica (73,1%). Cinco classes emergiram da análise textual. Apesar do
conhecimento sobre a doença, os idosos associam a transmissão do vírus aos grupos
vulneráveis de jovens, pobres e gays, não se percebendo vulneráveis, e suas
representações
sobre a aids são carreadas
por imagens
negativas e
preconceitos. Considerações finais: espera-se que tais resultados possam fornecer
subsídios para implantação de ações específicas para essa população, já que existe
um aumento significativo da doença entre os idosos e eles não se veem vulneráveis ao
HIV/AIDS.
Palavras-chave: Enfermagem geriátrica. HIV/ Síndrome da imunodeficiência adquirida.
Idoso.

Abstract: Introduction: A change in the profile of aids has been happening,
demonstrating a new characterization of the disease, where the elderly becomes
part of vulnerable groups . This phenomenon
may be associated with
noncompliance of condom use, difficulty in early medical diagnosis, lack of access to
information specific to this population; taboos about sexuality in this age group
and the denial of the risk of infection. Evidence of gaps in knowledge of the elderly
in relation to aids encourages the development of researches based in Socials
Representations Theory, which seeks to identify the problem from the perspective of the
individual as an important theoretical approach in the implementation and effectiveness
of practices health. Objectives: To understand the social representations of vulnerability
to HIV/Aids constructed by elderly people living with and without the disease and explore
the differentiation of these representations between these different groups of
378

elderly. Methodology: This is a descriptive exploratory study involving 26 patients
of both sexes, were divided into two groups , between May and August 2013, in
two institutions in João Pessoa. A semistructured interview was used to collect data.
The database was processed by Iramutec software version 0.6 and sociodemographic
data in SPSS 19.0. Results: There was a prevalence of elderly (73.1%), retired (92.3%)
and Catholics (73.1%). Five classes emerged from
the textual analysis. Despite
knowledge about the disease, the elderly associated transmission of the virus to
vulnerable group of young, poor, gays, not realizing vulnerable and
their
representations of aids are carried by negative images and prejudices. Final
considerations: It is expected that these results can provide a basis for the
implementation of specific actions for this population, since there is a significant increase
in disease among the elderly and they do not see themselves vulnerable to HIV/Aids .
Key words: Elderly. HIV/Acquired Immunodeficiency Syndrome. Geriatric nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18766
BARROS, Márcia Abath Aires de. Delirium em idosos criticamente enfermos: um
estudo utilizando a a ferramenta CAM-ICU. 2014. p.75. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Fernandes, Maria das Graças Melo
Resumo: O delirium é uma síndrome cognitiva que comumente acomete os idosos
gravemente enfermos. Esse fenômeno se caracteriza por ter início agudo, com
flutuações de alteração do nível de consciência, da atenção e da organização do
pensamento, o qual está relacionado a um desfecho desfavorável na morbimortalidade,
tempo prolongado de internação e disfunção cognitiva permanente, especialmente
quando os idosos são internados em unidades de cuidados intensivos. Sua causa é
multifatorial, com abordagem terapêutica de forte impacto preventivo. A despeito disso,
desconhece-se a incidência de idosos que são acometidos com esse fenômeno e seus
determinantes na unidade de estudo desta pesquisa. Objetivos: Investigar a incidência
de delirium em idosos internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital
Universitário Lauro Wanderley; caracterizar e verificar a relação dos idosos acometidos
com esse fenômeno, com variáveis sociodemográficas, epidemiológicas e clínicas.
Metodologia: Trata-se de um estudo de coorte, prospectivo, com abordagem
quantitativa, cuja população foi composta por idosos internados na UTI do HULW no
período de setembro de 2012 a março de 2013. A amostra foi constituída de 55 idosos.
Para a coleta dos dados, foi utilizado um instrumento estruturado composto de variáveis
relativas ao estudo, e para identificar o delirium, foi empregado o Método de Avaliação
de Confusão em Unidades de Cuidados Intensivos (CAM-ICU). O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley, com o
CAAE nº 05935312.2.00005183. Resultados: 47,27% dos idosos tiveram delirium. As
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mulheres (57,69%), no grupo etário de 70-80 anos (73,34%) e analfabetas (45,46%)
foram mais acometidas com o fenômeno. Os idosos com delirium tiveram um tempo de
permanência na unidade (42,31%) e de óbito (57,69%) maior do que o grupo não
acometido com o fenômeno. Em relação aos procedimentos invasivos, 46,15% dos
idosos estavam entubados, 96,15% tinham cateter venoso central, e 88,46%, sonda
vesical de demora implantada. Destaca-se que 42,31% dos idosos com delirium
sentiam dor, e 73,08% estavam contidos no leito. Conclusão: Os resultados deste
estudo demonstram a necessidade de rastrear o fenômeno como rotina na UTI, para
que seja elaborado um plano de cuidados multiprofissional com vistas a reduzir a
ocorrência de delirium nos idosos quando admitidos nesse espaço, visando,
especialmente, práticas assistenciais mais humanizadas.
Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Unidade de Terapia Intensiva.

Abstract: Delirium is a cognitive syndrome that frequently affects the severely ill elderly.
It is characterized by an acute onset, fluctuations in awareness, attention and
organization of thought, and is associated to unfavorable outcomes such as increased
morbidity and mortality, prolonged hospital stay and permanent cognitive disability,
especially when the elderly are subject of intensive care. The syndrome has many
causes and requires preventive measures as the main therapeutic approach. However,
we are not aware of the incidence of delirium and its determinants in the intensive care
unit used in this research. Objectives: study the incidence of delirium in elderly admitted
to the Intensive Care Unit (ICU) of Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW);
characterize and associate demographic, epidemiological and clinical variables with the
incidence of delirium. Methods: This is a cohort, prospective study with a quantitative
approach. We used a sample of 55 elderly admitted in the ICU of HULW from september
2012 to march 2013. Data collection was carried out using a structured tool
encompassing the studied variables, and the CAM-ICU method was used to identify
delirium. The project was approved by the Ethical and Research Committee of HULW,
with CAAE 05935312.2.00005183. Results: 47.27% of elderly were found to be affected
with delirium. Women (57.69%) in the age group of 70-80 years-old (73.34%) and
illiterate (45.46%) were affected more frequently. Elderly with delirium had more
prolonged stay (42.31%) and greater mortality (57.69%) than the control group.
Regarding invasive procedures, 46.15% of the elderly had been intubated, 96.15% had
central venous accesses, and 88.46% had indwelling urinary catheters. Of note, 42.31%
of elderly reported pain and 73.08% received restraining methods. Conclusions: Results
show the need to screen delirium in a frequent basis in the ICU, in order to establish a
multi-professional care plan to reduce its incidence, aiming for humanized care.
Key words: Delirium. Elderly. Intensive Care Unit.
Acesso remoto ao texto integral:
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NÓBREGA, Vanessa Medeiros da. Longitudinalidade e continuidade do cuidado à
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criança/adolescente com doença crônica e sua família nos serviços de saúde.
2014. p.127. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Collet, Neuza
Resumo: A longitudinalidade e a continuidade do cuidado são atributos essenciais para
o acompanhamento eficaz da criança/adolescente com doença crônica e sua família,
por permitir perpassar o olhar pobre que associa os serviços de saúde unicamente ao
atendimento curativo da doença. O objetivo geral do estudo foi analisar a
longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença
crônica e os específicos analisar a compreensão dos profissionais e gestores de saúde
sobre a atenção à saúde da criança/adolescente com doença crônica e sua família; e
analisar a percepção de cuidadores em relação à longitudinalidade e à continuidade do
cuidado à criança/adolescente com doença crônica. Estudo qualitativo com base no
referencial metodológico do Materialismo Histórico Dialético, com enfoque na
longitudinalidade e na continuidade para conhecer a realidade destes atributos no
processo de trabalho na rede de atenção à saúde no cuidado à criança/adolescente
com doença crônica. Participaram em diferentes fases da pesquisa 32 sujeitos, sendo
12 familiares, 14 profissionais de saúde e 6 gestores no período de fevereiro a outubro
de 2013 e a coleta de dados iniciou-se em hospital referência no tratamento dessas
enfermidades para o Estado da Paraíba. Neste, realizaram-se entrevistas
semiestruturadas com os profissionais de saúde e buscou-se identificar familiares de
criança/adolescente com doença crônica para participar de grupo focal ou entrevista
semiestruturada. Os familiares, que residiam no município em estudo, foram convidados
a contribuir com a segunda fase da pesquisa, autorizando a consulta e análise
qualitativa dos registros dos profissionais no prontuário do hospital e das Unidades de
Saúde da Família (USF) registradas em diário de campo, e entrevista com os
profissionais de saúde da USF de sua área de cobertura. Também foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com gestores do município para completar o arcabouço
dos participantes dessa realidade específica. O encerramento da coleta empírica seguiu
o critério de suficiência e a análise temática consubstanciou a organização do material
com triangulação dos dados das diferentes fontes. O estudo foi norteado pela
Resolução nº 466/12 e obteve parecer de aprovação nº 184.351 e CAAE
11444412.8.0000.5183. A longitudinalidade e a continuidade do cuidado à
criança/adolescente com doença crônica apresentam fragilidades significativas em
níveis programático, institucional e pessoal, que trazem vulnerabilidades consideráveis
para os que perpassam o processo da condição crônica na rede de atenção e precisam
ser avaliadas no cotidiano das ações. Observou-se que a atenção à saúde da
criança/adolescente com doença crônica está fragilizada quanto à gestão, locus do
planejamento das políticas públicas e das ações programáticas. Desse modo, há
inúmeros obstáculos à continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença
crônica e sua família. Necessita-se ampliar os horizontes do cuidado a essa população
a partir de maior visibilidade por parte das políticas públicas e das ações em saúde,
pois a continuidade do cuidado, para ser efetivada nas redes de atenção, precisará da
mobilização de todos os envolvidos no processo.
Palavras-chave: Doença crônica. Saúde da criança. Saúde do adolescente.
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Abstract: Longitudinality and continuity of care are essential attributes for the effective
follow-up of the child/adolescent with chronic disease and his or her family by enabling
the poor viewpoint that associates health services only to healing care of the disease.
The general objective of the study was to analyze the longitudinality and the continuity of
care devoted to the child/adolescent with chronic disease. The specific ones were to
analyze the understanding of health professionals and managers on the health care of
the child/adolescent with chronic disease and his or her family; and to analyze the
caretakers‟ perception in relation to the longitudinality and the continuity of care devoted
to the child/adolescent with chronic disease. It is a qualitative research based on the
methodological reference of Dialectical and Historical Materialism with focus on
longitudinality and the continuity in order to know the reality of these attributes in the
working process related to the health attention network devoted to the care of the
child/adolescent with chronic disease. A total of 32 individuals, being 12 family
members, 14 health professionals and 6 managers, participated in different phases of
the research, from February to October 2013. Data collection was started in a hospital
which is reference in the treatment of these illnesses for the state of Paraíba. Semistructured interviews with health professionals were carried out and family members of
child/adolescent with chronic disease were identified so as to take part in focus group or
in the semi-structured interview. Family members, who lived in the studied municipality,
were invited to contribute to the second phase of the research by authorizing the visit
and the qualitative analysis of the professionals‟ records in the hospital chart and of the
Family Health Units (FHUs) registered in field diary and interview with health
professionals of the FHU of its coverage area. Semi- structured interviews with
managers from the municipality were also carried out with the purpose to complete the
participants framework of this specific reality.The conclusion of the empirical collection
followed the sufficiency criterion and the theme analysis consubstantiated the material
organization with data triangulation of different sources. The study was guided by the
Resolution number 466/12 and it obtained approval opinion number 184.351 and the
Certificate
of
Presentation
for
Ethical
Consideration
(CPEC)
number
11444412.8.0000.5183. Longitudinality and continuity of care devoted to the
child/adolescent with chronic disease present meaningful fragilities in programmatic,
institutional and personal levels that bring considerable vulnerabilities for those who
undergo the process of chronic condition in the attention network and that need to be
evaluated in the daily actions. It was observed that health attention to the
child/adolescent with chronic disease is weakened in regard to management, locus of
planning of the public policies and the programmatic actions. Therefore, there are
several obstacles to continuity of care devoted to the child/adolescent with chronic
disease and his or her family. Horizons concerning care need to be widened in regard to
this population from a major visibility on behalf of both the public policies and the health
actions because the continuity of care, to be carried out in the attention network, will only
be mobilized if all individuals are involved in the process.
Key words: Childs health. Adolescents health. Chronic disease.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=lc=en_US&id=1913
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Nº de Classificação: 18793
BRITO, Karen Krystine Gonçalves de. Análise epidemiológica e temporal da
hanseníase na Paraíba. 2014. p.79. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar
Orientador: Soares, Maria Júlia Guimarães Oliveira
Resumo: Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica,
incapacitante, com alta contagiosidade e baixa morbidade, que afeta as terminações
nervosas, a partir da qual o número de complicações e lesões secundárias se
aprofunda, levando ao aparecimento de deformidades, deficiências, limitação de
atividades ou restrição de participação social. É considerada uma doença de notificação
compulsória no Brasil, e seus aspectos epidemiológicos exprimem um dos principais
fatores para tratá-la como um problema de saúde pública. O desenvolvimento desta
pesquisa visa contribuir para a clarificação da situação epidemiológica na qual se
apresenta a hanseníase no estado da Paraíba, bem como subsidiar o planejamento de
ações que visem conter e minimizar os efeitos negativos da endemia nesta população.
Objetivos: Analisar a associação entre as variáveis sociodemográfico e clínicoepidemiológicas e as séries temporais 2001-2006 e 2007-2011, para os portadores de
hanseníase no estado da Paraíba; Caracterizar a evolução temporal, segundo
indicadores epidemiológico e operacional, da endemia da hanseníase no estado da
Paraíba no período de 2001 a 2011; Caracterizar associação entre as variáveis
sociodemográficas e clínicas segundo detecção de casos por exame de contato e/ou
busca espontânea. Método: Realizou-se um estudo epidemiológico de série temporal,
retrospectivo e base documental; a partir dos casos de hanseníase notificados e
residentes no estado da Paraíba entre os anos de 2001 e 2011. Os dados de caráter
secundários foram obtidos através da Secretaria Estadual de Saúde (SES) localizada
no município de João Pessoa/PB. A pesquisa fez parte de um projeto maior aprovado
pelo comitê de Ética CCS/UFPB através de parecer protocolo n° 203.485, CAAE
11076312.1.0000.5188. As informações foram armazenadas em um banco de dados,
utilizando o Program Statistical Package for Social Sciense (SPSS) versão 20.0, e
analisadas com técnicas de estatística inferencial. O nível de significância adotado em
todas as análises foi de 5% (p <0,05). Resultados: A pesquisa constou de 10.476 casos
notificados de hanseníase no Sinan, dos quais 6.161 no P1 (2001-2006) e 4.315 no P2
(2007 – 2011), o que representa a princípio uma redução de 42,7% de casos entre os
períodos. Os resultados apontam associação (p<0,05) entre as variáveis medidas e os
recortes temporais. Entre os anos de 2001 e 2011 houve diminuição nos casos em
menores de 15 anos, inversão da predominância feminina para masculina, queda nos
casos com baixa escolaridade, aumento no número de lesões e nervos afetados, bem
como no número de casos em abandono. Quanto aos indicadores preconizados pelo
Ministério da Saúde percebe-se um coeficiente por 100.000/hab de muito alta
endemicidade, média efetividade na detecção precoce dos casos e parâmetros de
precariedade na avaliação da qualidade dos serviços. Pertinente aos fatores que se
associam ao desenvolvimento da doença depreende-se que apenas as variáveis nível
de escolaridade e grau de incapacidade física mostram associação significativa (p >
0,05) com a forma de detecção (exame de contato) da doença. Conclusão: De maneira
geral, foi permissível consubstanciar muitos aspectos descritivos que envolvem a

383

endemia da hanseníase na Paraíba, de forma a facilitar ou simplesmente, promover
uma olhar mais audacioso sobre a necessidade de trabalhos que foquem as prioridades
do nosso município, com vista à obtenção de uma melhora cada vez mais significativa
para a situação epidemiológica vigente.
Palavras-chave: Epidemiologia. Hanseníase. Perfil de saúde.

Abstract: Introduction: Leprosy is an infectious and contagious disease, chronic,
disabling, with high infectiousness and low morbidity, which affects the nerve endings,
from which the number of complications and secondary lesions intensify, leading to the
appearance of deformities, disabilities, limitation or restriction of activities in social
participation. It is considered a notifiable disease in Brazil, and its epidemiological
aspects of expressing one of the main factors to treat it as a public health problem. The
development of this research aims to contribute to the clarification of the epidemiological
situation of leprosy in the State of Paraíba, as well as to subsidize the planning of
actions aiming to contain and minimize the negative effects of endemic disease in this
population. Objectives: Analyzing the association between socio-demographic variables
and clinical-epidemiological and temporal series 2001-2006 and 2007-2011, for patients
with Hansen's disease in the State of Paraíba; characterize the temporal evolution,
according to epidemiological and operational indicators of leprosy endemic in the State
of Paraíba in the period from 2001 to 2011; characterize the association between sociodemographic variables and clinics according to detection of case by contact exam
and/or spontaneous search. Methods: This was an epidemiological study of temporal
time series, retrospective and documentary base; from the leprosy cases reported and
residents in the State of Paraíba between 2001 and 2011. The data of secondary
character were obtained through the State Department of Health (SES) located in the
city of João Pessoa / Paraíba. The research is part of a larger project approved by the
Ethics Committee of CCS / UFPB in a report Protocol n° 203.485, CAAE
11076312.1.0000.5188. The information was stored in a database, using the Statistical
Package Program for Social Sciences (SPSS) version 20.0, and analyzed with
techniques of inferential statistics. The significance level for all analysis was of 5% (p <
0.05). Results: The survey consisted of 10.476 cases of leprosy in Sinan, of which 6,161
in P1 (2001-2006) and 4,315 in P2 (2007-2011), which is the principle a reduction of
42.7 % of cases among the periods. The results point to an association (p < 0.05)
between the measured variables and the time cutouts. Between 2001 and 2011 there
was a decrease in cases under 15 years, reversal of male to female predominance, fall
in cases with low education, increase in the number of injuries and affected nerves as
well as the number of abandonment cases. As for the indicators established by the
Ministry of Health is perceived by a coefficient 100.000/hab very high endemicity,
average effectiveness in the early detection of cases and parameters of precariousness
in the evaluation of service quality. Between 2001 and 2011 there was a decrease in
cases under 15 years, reversal of male to female predominance, fall in cases with low
education, increase in the number of injuries and affected nerves as well as the number
of abandonment cases. Relevant to the factors that are associated to the development
of the disease it appears that only the variables level of education and of disability show
significant association (p > 0.05) with the form of detection of the disease. Conclusion: In
general, it was permissible to fleshing out many descriptive aspects involving leprosy
endemic in Paraíba, in order to facilitate or simply promote a broader look about the
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need for works that focus the priorities of our municipality, with a view to obtaining an
increasingly significant improvement to the current epidemiological situation.
Key words: Health profile. Leprosy. Epidemiology.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18790
ZACCARA, Ana Aline Lacet. Cuidados paliativos e espiritualidade: estudo com
residentes da área da saúde. 2014. p.77. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em saúde e
enfermagem
Orientador: Batista, Jaqueline Brito Vidal
Resumo: Introdução: A espiritualidade é uma modalidade terapêutica em cuidados
paliativos que contribui para a melhoria do bem estar de pacientes sem possibilidades
terapêuticas de cura. Esta dissertação foi constituída por dois artigos: o primeiro,
teórico, intitula-se Cuidados paliativos e espiritualidade: um estudo bibliométrico.
Objetivos: Mapear a produção científica nacional e internacional sobre espiritualidade e
cuidados paliativos. Metodologia: Revisão bibliométrica, cuja amostra foi constituída por
34 artigos, publicados no período de 2004 a 2013, disponibilizados na SciELO, Portal
Capes, LILACS e MEDLINE. Resultados: Identificou-se um concentração expressiva de
títulos em revistas especializadas em cuidados paliativos, com procedência significativa
da Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. O maior quantitativo de publicações foi
produzida por pesquisadores da área multiprofissional, de enfermagem e médica.
Verificou-se a predominância de autores com PhD. Os estudos focalizaram a
religiosidade, profissionais da equipe de cuidados paliativos e pacientes com câncer e
na terminalidade. Conclusão: a produção cientifica investigada ressalta a importância da
espiritualidade para a prática dos cuidados paliativos. Entretanto, observou-se um
número pouco expressivo de publicações acerca da temática. Introdução: O segundo
estudo trata-se de uma pesquisa original: espiritualidade em cuidados paliativos: um
estudo com residentes da área da saúde. Esta teve os objetivos de: averiguar a
compreensão de residentes da área da saúde acerca da espiritualidade na prática dos
cuidados paliativos; e investigar as estratégias utilizadas pelos profissionais
participantes do estudo ao prestarem assistência espiritual. Métodos: Trata-se de um
estudo exploratório, de natureza qualitativa. Participaram do estudo doze residentes de
um hospital-escola localizado na cidade de João Pessoa (PB). Para viabilizar a coleta
dos dados foi utilizada a técnica de entrevista. O material empírico foi analisado
mediante a técnica de análise de conteúdo. Resultados: Da análise emergiram três
categorias temáticas: A espiritualidade é um importante recurso terapêutico para
promoção da qualidade de vida do paciente e família; espiritualidade em cuidados
paliativos: respeito à individualidade e às crenças do paciente; a comunicação na
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assistência espiritual ao paciente sob cuidados paliativos. Considerações finais: Este
estudo evidencia o compromisso dos residentes participantes da pesquisa no que tange
ao cuidado espiritual direcionado ao paciente sob cuidados paliativos.
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Espiritualidade. Pessoal de saúde.

Abstract: Introduction: Spirituality is a therapeutic modality in palliative care that
contributes to improving the well-being of patients without therapeutic possibility of cure.
This dissertation consisted of two articles: the first, theoretical, entitled spirituality and
palliative care: a bibliometric study. Objectives: To map the national and international
scientific literature on spirituality and palliative care. Methodology: Review bibliometric,
whose sample consisted of 34 articles, published between 2004-2013, available in
SciELO, Portal Capes, LILACS and MEDLINE. Results: Was identified a significant
concentration of titles in specialist palliative care journals, with significant provenance
from England, United States and Brazil. The higher number of publications was
produced by researchers from multidisciplinary, nurses and medical. There was a
predominance of authors with PhD, studies focused on religiosity, professional team of
palliative care and cancer patients and the terminally ill. Conclusion: scientific production
investigated underscores the importance of spirituality to the practice of palliative care.
However , there was some significant number of publications on the subject.
Introduction: The second study is an original research: Spirituality in palliative care: a
study of residents in health area. Objectives: to determine the understanding of area
residents about the health of spirituality in the practice of palliative care; and investigate
the strategies used by professionals in the study to provide spiritual care. Methods: This
was an exploratory study , qualitative in nature. Residents participated in the twelve
study of a teaching hospital located in the city of João Pessoa (PB). To enable the
collection of data to interview technique was used. The empirical material was analyzed
by the technique of content analysis. Results: The analysis revealed three themes:
"Spirituality is an important therapeutic tool for enhancing the quality of life of patients
and family"; "Spirituality in palliative care: respect for individuality and beliefs of the
patient"; "Communication in spiritual care to patients under palliative care". Conclusion:
This study demonstrates the commitment of the participating residents of the research
regarding the spiritual care directed to palliative care.
Key words: Spirituality. Palliative care. Health personnel.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18889
OLIVEIRA, Karla Duarte Silva. Direitos reprodutivos: conhecimentos e estratégias
de promoção da saúde para o empoderamento do homem. 2013. p.93. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2013.
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Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e Práticas em saúde e enfermagem.
Orientador: Fontes, Wilma Dias de
Resumo: O estudo tem como temática central discutir o empoderamento do homem no
tocante aos direitos reprodutivos na percepção dos Agentes Comunitários de Saúde.
Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, desenvolvida nas unidades de saúde
do Distrito Sanitário III, no município de João Pessoa - PB. Objetivou identificar o
conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde acerca dos direitos reprodutivos e
da participação do homem no exercício desses direitos; bem como, identificar as
estratégias para empoderamento do homem no exercício dos direitos reprodutivos. Os
dados foram coletados por meio de entrevista realizada com 25 agentes, os quais
compunham a equipe de saúde da família pertencente ao referido local de estudo, no
período de junho a agosto 2012. Para a realização da pesquisa foram observadas as
normas da Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa
envolvendo seres humanos e da Resolução n° 311/2007 do Conselho Federal de
Enfermagem, obtendo parecer favorável pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de
Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob n° 0309/12 e CAEE:
02190312.7.0000.5188. Para a análise dos dados optou-se pela técnica de análise de
conteúdo, proposta por Bardin. Os resultados constataram que há déficits na
compreensão dos agentes comunitários de saúde acerca dos direitos reprodutivos e a
participação do homem nas ações que envolvem a saúde reprodutiva. No entanto,
revelaram uma mudança real no papel do homem acerca do planejamento familiar e
acompanhamento do ciclo gravídico-puerperal. A partir destas constatações, os agentes
apontaram como estratégias possíveis para o empoderamento do homem na promoção
da saúde reprodutiva: a visita domiciliar por meio do diálogo comprometido com a
conscientização para o cuidado em saúde, maior atuação da Atenção Básica na
divulgação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e na
construção de uma metodologia que favoreça a inserção da população masculina
ancorada em uma política inclusiva. Desse modo, conclui-se que uma vez vencida a
barreira cultural em discutir o significado do ser masculino e feminino nas questões que
englobam a saúde reprodutiva, encarando-o como ser-cidadão, o mesmo poderá se
reconhecer como sujeito de direitos reprodutivos, atuando como corresponsável nas
ações da vida reprodutiva do casal.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Direitos reprodutivos. Saúde do homem.

Abstract: The study has as central issue the discussion of man‟s empowerment in
relation to reproductive rights in the Health Communitarian Agents´ point of view. It is an
exploratory- descriptive research accomplished in the health units of Distrito Sanitário III,
in João Pessoa - PB. It aimed at perceiving the knowledge of Health Communitarian
Agents about reproductive rights and man‟s participation in the practice of these rights
as well as identifying man‟s empowerment strategies while practicing the reproductive
rights. Data were collected by means of interview fulfilled with 25 agents who make up
the health family team of the mentioned study place, in the period from June to
August 2012. For the accomplishment of the research the Resolution rules n° 196/96
of the Health National Council were observed in reference to research involving
human beings and the Resolution n° 311/2007 of the Federal Council of Nursing
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by acquiring assent by the Research Ethics Committee of the Health Science Center
of the Federal University of Paraíba, under the n° 0309/12
and
CAEE:
2190312.7.0000.5188.
Data were analyzed through Bardin´s content analysis
technique. Results realized that there are deficits regarding the health communitarian
agents´ understanding on reproductive rights and man‟s participation in actions involving
reproductive health. Nevertheless, a real change in man‟s role about family planning and
the follow-up of the pregnancy-puerperal cycle was revealed. Taking these findings into
account, the agents pointed out the following aspects as possible strategies for man‟s
empowerment in reproductive health promotion: domiciliary visit through dialogue
committed with awareness for health care, major practice of Basic Attention while
promoting the National Policy of Integral Attention to Man‟s Health as well as the
construction of a methodology that favors the insertion of male population based on an
inclusive policy. Therefore, it can be concluded that once cultural barrier is overcome,
pertaining to discussion about the meaning of being male and female and
reproductive health matters, man will be able to recognize himself as subject of
reproductive rights acting as co-responsible in the actions of the couple‟s reproductive
life.
Key words: Reproductive Rights. Man‟s health. Primary attention to health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ccs.ufpb.br/ppgeold/dissertacoes2013/karlamariaduartesilvaoliveira.pdf

Nº de Classificação: 18984
ANDRADE, Smalyanna Sgren da Costa. Mulheres solteiras e casadas e o uso do
preservativo: o que sabem, pensam e praticam. 2014. p.104. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Oliveira, Simone Helena dos Santos
Resumo: O uso de preservativos se constitui a principal medida preventiva para
reduzir e controlar a feminização e heterossexualização da Aids. Assim, os objetivos do
estudo foram: avaliar o conhecimento, a atitude e a prática de mulheres quanto ao
uso de preservativos como medida preventiva às DST´s/HIV; associar fatores
sociodemográficos (idade, religião, escolaridade e estado civil) com o conhecimento,
atitude e prática do uso de preservativos entre mulheres; e analisar a associação
do conhecimento e da atitude com a prática do uso de preservativos entre mulheres
solteiras e casadas. Trata- se de uma pesquisa avaliativa de Conhecimento, Atitude
e Prática (CAP), de corte transversal e abordagem quantitativa, com amostra de 300
mulheres, residentes em um aglomerado subnormal do município de João Pessoa,
maiores de 18 anos e que já tivesse iniciado a vida sexual. O inquérito domiciliar
ocorreu de junho a agosto de 2013, seguindo um plano de amostragem sistemática,
com salto de três domicílios. O instrumento de coleta de dados incluiu a
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caracterização sociodemográfica, hábitos de vida, histórico sexual/reprodutivo, bem
como perguntas envolvendo conhecimento, atitude e prática adaptado dos modelos
de inquérito CAP do Ministério da Saúde e de Nicolau (2010). Os dados foram
compilados, armazenados e analisados com o auxílio do programa estatístico Statistical
Package for the social sciences (SPSS) versão 20.0. Para as associações entre as
variáveis, foi utilizado o Teste Qui-quadrado de Pearson e Teste Exato de Fisher,
considerando um resultado estatisticamente significativo quando p=0,05. Os resultados
indicaram que a maioria das pesquisadas possuía idade = 35 anos, não trabalhavam,
caracterizando-se como do lar, de orientação religiosa católica, com o ensino
fundamental, pardas, heterossexuais, casadas e com rendimento de até um salário
mínimo. A maioria teve sexarca antes da maioridade etária e não utilizaram preservativo
durante a primeira relação sexual. Quanto à adequabilidade do CAP sobre o
preservativo masculino, a maioria possuiu conhecimento inadequado, atitude adequada
e prática inadequada. Para o preservativo feminino, o conhecimento, a atitude e a
prática foram inadequados. Não houve associações significativas entre a
adequabilidade e dados sociodemográficos quanto ao preservativo feminino. Entretanto,
para a camisinha masculina, associaram-se significativamente, a orientação religiosa e
o conhecimento adequado, a escolaridade e a atitude adequada. A associação entre
estado civil e prática adequada aproximou-se sobremaneira do nível de significância. A
relação entre atitude/prática é muito
mais
forte
(p<0,05) que a relação
conhecimento/prática entre solteiras e casadas.
Palavras-chave:
Preservativos.

Conhecimentos,

Atitudes

e

Práticas

em

saúde.

Mulheres.

Abstract: The use of condoms is the main preventive measure to reduce and control
the feminization and heterosexuals of AIDS. The objectives of the study were: to assess
the knowledge, attitude and practice of women about the use of condoms as a
preventive measure to STIs/HIV; to associate sociodemographic factors (age,
religion, education and marital status) with the knowledge, attitude and practice of
condom use among women; and to analyze the association between knowledge
and attitude with the practice of condoms use among married and single women.
This is an evaluative research of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of crosssectional quantitative approach with a sample of 300 women living in a subnormal
region in the city of João Pessoa, over 18 years old and that already started sexual
life. The data collection ocurred from June to August 2013, following a plan of
systematic sampling, to jump three households. The instrument for data collection
included
sociodemographic characteristics,
lifestyle habits, sexual/reproductive
history, as well as questions involving knowledge, attitude and practice adapted from
the models of KAP survey of the Ministry of Health and Nicolau (2010). Data were
collected, stored and analyzed with the aid of the Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) version 20.0. For associations between variables, the Chi-square
test and Fisher's exact test was used, whereas a statistically significant result when
p = 0.05. The results indicated that most of the surveyed had aged = 35 years, did not
work, characterizing itself as housewives, Catholic religious orientation, finished the
primary school, mixed race, heterosexual, married and with income about a
minimum salary. Most had first sexual intercourse before the age of majority and did
not use condoms during their first sexual intercourse. Regarding the suitability of the
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KAP on the male condom, the majority possessed inadequate knowledge, proper
attitude and bad practice. For the female condom knowledge, attitudes and practices
were inadequate. There were no significant associations between the suitability
and demographic data about the female condom. However, for the male condom
were associated significantly, religious guidance and proper knowledge, education
and proper attitude. The association between marital status and adequate practice
greatly approached the level of significance. The relationship between attitude/practice
is much stronger (p < 0.05) than knowledge/practice among married and single
interface.
Key words: Health knowledge, Attitudes and Practice. Women. Condoms.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18979
OLIVEIRA, Amanda Maritsa de Magalhães. O ser enfermeiro: um estudo de
representações sociais. 2014. p.128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em saúde e
enfermagem
Orientador: Lopes, Emília Limeira
Resumo: O ensino universitário é o principal instrumento de transmissão da experiência
cultural e científica acumulada pela humanidade, sendo depositário e criador de
conhecimentos de forma simultânea que entrelaçam seus saberem na construção de
novas teorias. No tocante ao campo da Saúde destaca-se a profissão de Enfermagem,
a qual se constitui um subcampo, inserido no contexto mundial, com uma estrutura
peculiar, na qual estão definidas as categorias profissionais, currículos mínimos,
diretrizes curriculares, legislação específica, órgãos de classe e código de ética. A
imagem da Enfermagem, como profissão, é fruto de um processo histórico e
socialmente construído e fortemente marcado pelo caráter caritativo e maternal, tais
aspectos influenciam nas escolhas e no comportamento dos profissionais enfermeiros,
afetando a percepção que esses sujeitos têm de si e dos papéis que assumem na
sociedade em sua emaranhada rede de significados que são exclusivos e inerentes a
profissão. Dessa forma, buscou-se identificar quais os referentes empíricos dos habitus
de discentes ingressantes e egressantes no subcampo da enfermagem, e de
enfermeiros assistenciais participantes deste estudo?. Qual a representação social do
ser enfermeiro construída por ingressantes e egressantes do curso de enfermagem, e
por enfermeiros assistenciais?; Quais os pontos convergentes e divergentes da
representação social do ser enfermeiro entre os ingressantes e egressantes do curso
de enfermagem e enfermeiros?. Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido com
três grupos de participantes: ingressantes do 3º período do curso de enfermagem da
UFPB; 15 egressantes do 10º período do curso de enfermagem da UFPB e 15
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enfermeiros assistenciais do HULW. Para coleta de dados utilizamos um questionário e
uma entrevista semiestruturada. Toda a pesquisa atendeu aos requisitos propostos pela
Resolução 466/12, tendo obtido parecer favorável do Comitê de Ética do Centro de
Ciências da Saúde (CCS), CAAE: 14093413.4.0000.5188. Como resultados o modelo
teórico adotado permitiu detectar os esquemas mentais estruturantes dos possíveis
habitus encontrados. Nossos participantes possuem em sua grande maioria origens
comuns, grande partes nasceram e foram criados no município de João Pessoa. São de
origens familiares de classe média alta. Quase totalidade dos pais e mães dos
participantes, possui ensino médio completo e investiram em capital cultural para os
seus filhos, por entender que esse era o caminho para se conquistar melhores posições
sociais. A escolha dos participantes pelo curso, foi influenciada pelos familiares ou
pelas vivências e aptidões para o cuidar que permearam suas vidas. A análise dos
habitus e representações sociais referentes ao ser enfermeiro foram agrupadas em
categorias divididas por cada grupo. As representações dos ingressantes do ser
enfermeiro foram divididas em duas subcategorias: Ser enfermeiro é ser cuidador e Ser
enfermeiro é ter dedicação. As representações sociais dos egressantes foram divididas
em três subcategorias: Ser enfermeiro é ser cuidador; Ser enfermeiro é ser dedicado e
disponível e Ser enfermeiro é ser desvalorizado. As representações sociais dos
enfermeiros foram agrupadas em duas subcategorias: Ser enfermeiro é ser cuidador e
Ser enfermeiro é ser humano. Ao final realizamos uma comparando as representações
sociais entre grupos. Conclui-se que ser enfermeiro como um ser cuidador, é comum
aos três grupos, e que as representações sociais foram convergentes e permite-nos
entender que o grupo todo possui uma representação mais homogênea com tendência
a ser durável através do tempo. Assim não se pode pensar em ser enfermeiro sem
pensar em cuidar ou no cuidado.
Palavras-chave: Enfermagem. Praxiologia de Bourdieu. Representações sociais.

Abstract: University education is the main instrument of transfer of scientific and cultural
experience accumulated by mankind, being the creator and keeper of knowledge
simultaneously entwining her know in the construction of new theories. Regarding the
field of Health highlights the nursing profession , which constitutes a subfield , inserted in
a global context , with a particular structure , in which are defined the professional
categories,minimum curriculum, curriculum guidelines , specific legislation , agencies
class and ethics . The image of nursing as a profession is the result of a historical and
socially constructed and strongly marked by the charitable character and nursery such
aspects influence the choices and behavior of nurses, affecting the perception that these
subjects have of themselves and the roles they assume in society in its tangled web of
meanings that are unique and inherent to the profession. Thus, we sought to identify the
empirical referents of the habitus of freshmen students and egressantes the subfield of
nursing, nursing assistants and participants of this study; ? What is the social
representation of the nurse being built by freshmen and egressantes of nursing, and by
clinical nurses; What the convergent and divergent points of social representation of
being a nurse among freshmen and egressantes of nursing and nurses?. This is a
qualitative study conducted with three groups of participants: entering the 3rd period of
nursing UFPB; 15 egressantes the 10th semester of the nursing UFPB and 15 assistant
nurses the HULW. For data collection we used a questionnaire and a semistructured
interview. All the research has met the requirements proposed by Resolution 466/12,
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with a favorable opinion of the Ethics Committee of the Center for Health Sciences
(CCS), CAAE: 14093413.4.0000.5188. As a result the theoretical model allowed us to
detect the structural diagrams of possible mental habitus found. Our participants have
extensive backgrounds in its most common, large parties were born and raised in the
city of João Pessoa. Family origins are from upper middle class. Almost all of the
parents of the participants completed high school and has invested in cultural capital for
their children, understanding that this was the way to achieve better social positions. The
selection of participants for the course was influenced by family members or by the
experiences and skills to care that permeated their lives. The analysis of habitus and
social representations related to being a nurse were grouped in categories divided by
each group. The representations of the entrants being a nurse were divided into two
subcategories: Being a nurse's caregiver and Being a nurse is to have dedication. Social
representations of egressantes were divided into three subcategories: Being a nurse‟s
caregiver; Being a nurse is to be dedicated and available and Being a nurse is devalued.
Social representations of nurses were grouped into two subcategories: Being a nurse‟s
caregiver and Being a nurse is to be human. At the end we conducted a comparison
between the social representations of groups. We conclude that being a nurse as a
caregiver , is common to all three groups , and that social representations were
converging and allows us to understand that the whole group has a more homogeneous
representation with a tendency to be durable over time. One cannot think about being a
nurse without thinking or caring in care.
Key words: Nursing. Social representations. Praxiology Bourdieu.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18980
ANDRADE, Séfora Luana Evangelista de. A discursividade de enfermeiros da
educação básica relacionada ao tratamento diretamente observado da
tuberculose. 2014. p.85. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Sá, Lenilde Duarte de
Resumo: A tuberculose permanece como problema de saúde pública mundialmente,
sendo a segunda causa principal de morte por doenças infecciosas, após o vírus da
imunodeficiência humana. Para o controle da tuberculose foi proposta a estratégia
Directly Observed Treatment Short Course, sendo tratamento diretamente observado o
elemento-chave dessa estratégia. Sabe-se que o enfermeiro é o principal ator envolvido
com a realização dessa modalidade de tratamento, bem como, com as demais ações
de controle da tuberculose. Nesse sentido, este estudo, tendo como referencial teóricoanalítico a Análise de Discurso, pretende analisar a discursividade dos enfermeiros da
atenção básica relacionada ao tratamento diretamente observado da tuberculose.
Estudo de natureza qualitativa, que contou com a colaboração de 13 (treze)
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enfermeiras. Para obtenção das informações utilizou-se a técnica da entrevista
semidirigida. A coleta de informações foi realizada nos meses de agosto a outubro de
2012. A análise da discursividade das enfermeiras sobre o tratamento diretamente
observado revela que estas profissionais se destacam na execução do tratamento da
tuberculose e os sentidos interpretados em seus discursos sugerem também
fragilidades na operacionalização dessa modalidade de tratamento principalmente
relacionadas à falta de envolvimento de outros profissionais da equipe. Apontam
desvalorização e insegurança em realizar o tratamento diretamente observado por
alguns profissionais, o que pode refletir em uma oferta de cuidado não pautada na
integralidade, além de indicar centralização de ações e sobrecarga de trabalho para as
enfermeiras. Em relação aos efeitos de sentidos produzidos sobre as dificuldades para
adesão ao tratamento diretamente observado, observou-se que os motivos para a não
adesão à terapêutica estão relacionados aos doentes, aos profissionais de saúde e ao
tratamento. Dentre as dificuldades convém ressaltar que o preconceito e o estigma
concorrem para não adesão à terapêutica, sendo esses problemas relacionados aos
doentes e aos profissionais de saúde. O estudo revelou que as fragilidades na
operacionalização do tratamento diretamente observado, bem como as dificuldades
para adesão à terapêutica, podem justificar o baixo percentual de realização dessa
modalidade de tratamento no município estudado. Assim, torna-se importante priorizar
qualificações inovadoras, de modo a promover o discurso do profissional de saúde
menos afetado pelo preconceito e mais afeito ao cuidado que liberte o doente da
doença e do estigma que o envolve, assim como o fortalecimento do trabalho em
equipe na atenção básica, na perspectiva de se ofertar um cuidado mais integral e
resolutivo ao doente de tuberculose em tratamento diretamente observado.
Palavras-chave: Enfermagem. Terapia diretamente observada. Tuberculose.

Abstract: The tuberculosis remains as a worldwide public health problem, being the
main second cause of death by infectious diseases, after the virus of human
immunodeficiency. For the tuberculosis control was proposed a strategy Directly
Observed Treatment Short Course, being a directly observed treatment the key element
of this strategy. It is know that the nurse is the main actor involved with the completion of
this treatment modality as well, with the others control actions of tuberculosis. In this
sense, this study, having as theoretical and analytical reference the Discourse Analysis,
it aims to analyze the discursiveness of basic attention nurses related to the treatment
directly observed of tuberculosis. Study of qualitative nature, which counted with the
collaboration of thirteen (13) female nurses. To obtain the information it was utilized the
technique of semistructured interview. Information collection was conducted from August
to October 2012. The analysis of discursiveness of nurses on the directly observed
treatment reveals that these professionals stand out in the execution of tuberculosis
treatment and the senses interpreted in their discourses suggest weakness in the
operationalization of this treatment modality mainly related to lack of involvement of
other professionals in the staff. They point out the devaluation and insecurity in
performing the directly observed treatment by some professionals, which can reflect in
an offer of care not guided in integrality, besides indicating centralization of actions and
overload of work for nurses. In relation to the effects of the senses produced about the
difficulties in adhesion to the directly observed treatment, it was observed that the
motivation for non-adherence to therapeutic are related to the patients, to the health
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professionals and to the treatment. Between the difficulties conveys to emphasized that
prejudice and stigma contribute to non-adherence to therapeutic, being these problems
related to patients and health professionals. The study revealed that fragilities in the
operationalization of the directly observed treatment, as well as the difficulties about
therapeutic adhesion, can justify the low percentage of completion of this treatment
modality in the city studied. Therefore, it is important to prioritize innovative qualifications
in order to promote the discourse of the health professional less affected and more
accustomed to the care they set the patient free from the disease and stigma that
surrounds them, as well as strengthening of teamwork in basic attention, in the
perspective of offering a care more integral and effective to tuberculosis patients in the
directly observed treatment.
Key words: Tuberculosis. Nursing. Directly observed therapy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 19048
ANDRADE, Cristiane Garrido de. Cuidados paliativos: comunicação entre
enfermeiro e paciente terminal. 2013. p.100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em saúde e
enfermagem.
Orientador: Costa, Solange Fátima Geraldo da
Resumo: Introdução: Os cuidados paliativos compreendem uma abordagem holística
de assistência ao paciente sem possibilidades de cura e seus familiares, com a
finalidade de proporcionar-lhes uma qualidade de vida melhor. Sua aplicação é
sobremaneira relevante, no âmbito do cuidado dispensado ao paciente em fase
terminal. Objetivos: Este estudo objetiva investigar a compreensão de enfermeiros
assistenciais no que concerne aos cuidados paliativos; identificar as estratégias que os
enfermeiros adotam para promover os cuidados paliativos direcionados ao paciente
em fase terminal; averiguar como os enfermeiros utilizam a comunicação, no âmbito
dos cuidados paliativos, ao assistir o paciente em fase terminal; investigar como os
enfermeiros empregam a comunicação para abordar as más-notícias ao paciente em
fase terminal e a sua família na prática dos cuidados paliativos. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa,cujo cenário da investigação foi
uma instituição pública de saúde, localizada no município de João Pessoa - PB;
participaram do trabalho vinte e oito enfermeiros assistenciais. Para a coleta dos dados,
que ocorreu entre agosto e outubro de 2012, utilizou-se um formulário contendo
perguntas pertinentes aos objetivos propostos para a pesquisa. Como unidade de
registro para analisar o material empírico, optou-se pela análise de conteúdo temática, a
partir das seguintes fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados, inferência e interpretação. Os dados obtidos por meio dos discursos
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expressos pelos participantes da investigação foram agrupados nas seguintes
categorias temáticas: Cuidados paliativos: aspectos conceituais e estratégias de
cuidados com o paciente em fase terminal, com suas respectivas subcategorias:
Cuidados paliativos - promoção de qualidade de vida
para pacientes
sem
possibilidades de cura; estratégias utilizadas para a promoção de cuidados paliativos
direcionados ao paciente em fase terminal e Cuidados paliativos e comunicação, com
as subcategorias: Cuidados paliativos e comunicação - relação
interpessoal do
enfermeiro com o paciente terminal; comunicação de notícias difíceis - suporte para os
pacientes e familiares sob cuidados paliativos. Resultados: A pesquisa contemplou,a
partir da visão dos profissionais envolvidos, a valoração dos cuidados paliativos
considerados como uma modalidade de cuidar que visa minimizar o sofrimento do
paciente sem possibilidades terapêuticas de cura/terminal e de sua família,por meio
uma assistência pautada na humanização. Os resultados evidenciaram também que os
enfermeiros empregam estratégias úteis e apropriadas e atendem às necessidades dos
pacientes e de seus familiares, no contexto dos cuidados abordados em toda a sua
dimensão, com destaque para a comunicação verbal e a não verbal, como parte
essencial do cuidado com o paciente terminal e sua família. Considerações finais:
Consideramos que este estudo abre novos horizontes, no campo da assistência, do
ensino e da pesquisa em Enfermagem, com ênfase na importância dos cuidados
paliativos e da comunicação com o paciente em fase terminal. Devido ao quântico
reduzido de estudos direcionados a essa temática, no âmbito da literatura nacional,
espera-se que a pesquisa possa subsidiar novas investigações que contemplem a interrelação dos Cuidados paliativos com a comunicação.
Palavras-chave: Comunicação. Cuidados paliativos. Enfermagem.

Abstract: Introduction: The palliative care comprehends a holistic approach of
assistance for patients without cure possibilities and their families, in order to provide
them a better quality of life. Its application is greatly relevant, in the ambit of care
directed to terminal patient. Objectives: This is study aims to investigate the
comprehension of assistance nurses regarding palliative care; to identify the strategies
that nurses use to promote palliative care for terminal patient; to ascertain how nurses
utilize communication, in the ambit of palliative care, when assisting the patient in
terminal phase, to investigate how nurses use the communication to broach the
bad news for patient in terminal phase and their family in the practice of palliative care.
Methodology: This is an exploratory research of qualitative nature in which the
investigate scenario was a public health institution, located in the city of João Pessoa PB; participated in the research twenty eight assistance nurses. For data
collection, that occurred between August and October 2012, was utilized a form
containing pertinent question to the proposed objectives for the research. As registry unit
for the analysis of empirical material, it was chosen the thematic content analysis, from
the following phase: pre-analysis, material exploration and treatment of results,
inference and interpretation. The data obtained by means of discourse expressed by the
participants of the investigation were grouped in the following thematic categories:
Palliative care: conceptual aspects and care strategies with the patient in terminal
phase, with their respective subcategories: Palliative care - promotion of life quality
for patients without possibilities of cure; strategies utilized for the promotion of palliative
care directed for the patient in terminal phase and Palliative care and Communication,
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with the subcategories: Palliative care and communication-interpersonal relation of the
nurse with the terminal patient, communication of difficult news - support for patients
and families under palliative care. Results: The research included from the vision of
the involved professionals, the valuation of palliative care considered as a modality of
care which aims to minimize the suffering of the patient without therapeutic
possibilities of cure/terminal and of their family, by means of an assistance guided by
humanization. Results evidenced that nurses utilize useful and appropriate strategies
that meet the needs of patients and their families, in the context of the addressed
care all over its dimension, with emphasis on verbal and nonverbal communication, as
essential part of care with the patient and the family. Final considerations: We
consider that this study opens a new horizon, in the field of care, of teaching and
learning in Nursing, with emphasis in the importance of palliative care and of the
communication with the patient in terminal phase. Because of the reduced quantum,
of studies directed to this thematic, in the ambit of national literature, it is hoped that this
research can subsidize new investigation that contemplate the interrelation of Palliative
care with the communication.
Key words: Nursing. Palliative care. Communication.

Nº de Classificação: 18746
DINIZ, Edienne Rosângela Sarmento. Impacto da lesão medular sobre a
sexualidade. 2012. p.110. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas em saúde e enfermagem
Orientador: Oliveira, Simone Helena dos Santos
Resumo: A sexualidade das pessoas com lesão medular (LM) é mantida de forma
silenciosa ou na invisibilidade das discussões e práticas do mundo contemporâneo, de
forma que os rótulos sociais que envolvem a sexualidade são estabelecidos em face do
conhecimento do comprometimento motor e sensitivos que as pessoas com LM
possuem. O presente estudo tem o objetivo de avaliar o impacto da lesão medular
sobre a vivência da sexualidade de jovens e adultos. Trata-se de um estudo descritivo,
transversal, de abordagem quantitativa. O cenário da pesquisa foram instituições
públicas e filantrópicas de reabilitação, localizadas na cidade de João Pessoa-PB, com
a participação de 25 jovens e adultos que sofreram lesão medular (n =25) que
aceitaram participar do estudo. Os dados foram coletados utilizando-se dois
instrumentos: o primeiro um formulário sócio-demográfico, o segundo um formulário
construído a partir da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
e Saúde). Realizada análise descritiva e exploratória dos dados quantitativos,
resultando na construção de gráficos e tabelas de frequências simples ou cruzadas,
assim como calculou-se as médias, mínimos, máximos e desvios padrão nas variáveis
de interesse. Utilizou-se também a técnica estatística de Comparações Múltiplas e a
Análise de Correlação para medir o grau de relacionamento existente entre os escores
médios das categorias da CIF (VIEIRA, 1999). Resultados e discussão: Evidenciou-se
que dentre os componentes avaliados as categorias mais comprometidas foram às
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funções do corpo e atividade e participação, as quais se mostraram com escores
médios próximo da deficiência completa. Detendo-se a observância do
comprometimento sexual percebemos identificou-se que as subcategorias que avaliam
a função sexual provaram a existência de uma deficiência grave. Contudo, estudo
demonstrou que a lesão medular gera um impacto grave na sexualidade dos sujeitos,
no entanto os sujeitos pesquisados reinventam-se e vivenciam sua sexualidade de
acordo com suas limitações.
Palavras-chave: Lesão medular. Pessoa com deficiência. Sexualidade.

Abstract: The sexuality of spinal cord injury people (SCI) is kept silent or invisible in
discussions and practice of the modern world, so that, the social labels that involve the
sexuality are established in view of knowledge of sensory and motor impairment that
people with SCI have. This present study aimed to evaluate the spinal cord injury impact
on the experience in the sexuality of young people and adults. It is a descriptive study,
cross-sectional, of quantitative approach. The research scenarios were public and
philanthropic rehabilitation institutions, situated in João Pessoa-PB city, with presence of
25 young people and adults who have suffered spinal cord injury and accepted to
participate in the study. The data were collected by using two instruments: the first one,
a socio demographic form; the second, an specific form built from the ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health). Performed the descriptive and
exploratory analysis of the quantitative data, were produced graphs and simples or
crossed frequency tables, beyond average calculations, minimum, maximum and
standard deviations in the variables of interest. We also used the statistical technique of
Multiple Comparisons and Correlation Analysis to measure the degree of relationship
between the mean scores of the ICF categories. It has become very clear that, among
the evaluated components, the most compromised categories were the body functions,
activity and participation, which have shown itself with mean scores near of the complete
deficiency, already the environmental factors indicate the commitment of a complete
deficiency. Confining itself the observance of the sexual commitment, we identified that
the subcategories which assess the sexual function have proved the existence of a
serious deficiency on the sexual responses of people with spinal cord injury. The study
demonstrated that the spinal cord injury creates a serious impact on the subjects
sexuality, since it affects different components related to it, but has also highlighted that
they have reinvented themselves and they live their sexuality according to their own
limitations.
Key words: Sexuality. Spinal cord injury. Disabled person.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18744
PORTO, Fabiana Medeiros Nepomuceno. Análise da tendência secular dos óbitos
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de idosos no município de João Pessoa. 2012. p.112. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção à Saúde
Linha de Pesquisa: Epidemiologia e saúde
Orientador: Vianna, Rodrigo Pinheiro de Toledo
Resumo: O estudo de tendências é uma das estratégias de investigação da
epidemiologia e saúde pública, sendo usado como instrumento de apoio para o
estabelecimento de prioridades de ação. Ele fornece subsídios ao planejamento de
saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão
sanitário de diferente coletividade, em diversos períodos de tempo, contribuindo na
elaboração de novas políticas públicas específicas às necessidades da população. Este
estudo tem como objetivo analisar a tendência secular da mortalidade em idosos no
período entre 1999 a 2010, realizado no município de João Pessoa. Estudo descritivo
de análise de série temporal dos casos de óbitos em idosos identificados no banco de
dados do Sistema de Informação sobre. Foram incluídos no estudo 26.158 óbitos de
pessoas com sessenta anos e mais. As categorias de análise foram: sexo; faixa etária,
causa da morte, local de residência, local de ocorrência, estado civil, raça/cor, grau de
instrução, cirurgia, necropsia. Para análise estatística, foram utilizados o teste de
Wilcoxon e os modelos de previsão da série de Box Jenkins eHolt-Winters, utilizando o
programa R. Verifou-se que a taxa de incidência maior é no sexo masculino e
associado positivamente com a idade.Entre as causas específicas de mortalidade entre
os homens, as mais incidentes são infarto agudo do miocárdio, causas externas e
neoplasias. Entre as mulheres, predominam a diabetes, o câncer de mama e a
pneumonia. A previsão da mortalidade, no triênio 2012/2015, apontou tendência
significativa de crescimento nos óbitos por doenças do aparelho circulatório e
neoplasias, enquanto que os óbitos por doenças respiratórias apresentam uma leve
tendência de crescimento em idosos. Constatou-se a diferença da mortalidade entre os
sexos e a necessidade de traçar programas e políticas voltadas aos idosos com
enfoque na saúde do homem. Os achados mostram que parte expressiva das causas
de mortalidade poderia ser reduzida ou evitada através de investimentos na
infraestrutura pública, programas de prevenção, promoção da saúde, objetivando
melhor a qualidade de vida entre idosos.
Palavras-chave: Epidemiologia, Mortalidade, Saúde do idoso.

Abstract: Study trend is one the strategies used in epidemiological investigations and
public health. It‟s used as an instrument of support for establishing priority actions. It
offers the means to health planning by ensuring a follow-up of the standard sanitary
history fluctuations and tendencies of different community in various time periods, thus
contributing to new public policies that meet the needs of the population. The aim of this
research was to analyse the secular trends of elderly mortality in the period between
1999 and 2010 of João Pessoa. A descriptive analysis of time series was conducted on
the death cases in the elderly identified by the mortality database of the Information
System. There were 26.158 death cases of people over sixty years old included in the
study. The variables analysed were: gender, age, cause of death, home address, place
of death, marital status, race, level of education, surgery and necropsy. For the
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statistical analysis, the Wilcoxon Test and the Box Jenkins and Holt-Winters prediction
series with R were used. It was verified that the incidence rate is greater in males and is
positively correlated with age. The most common specific causes of death among men
include acute myocardial infarction, external causes and neoplasias. Diabetes, breast
cancer and pneumonia predominate among women. The mortality estimation for
triennium 2012-2015 showed an increase in deaths caused by disorders of the
circulatory system and neoplasias, whereas respiratory disorders showed a small
increase in the elderly. Having found the mortality incidence in different genders, it was
possible to highlight programs and policies targeted to the health of the elderly man. The
findings show that a significant number of mortality cases could be reduced or prevented
through investments on public infrastructure, prevention programs and health promotion
in order to improve to the quality of life of the elderly.
Key words: Mortality. Epidemiology. Health of the elderly.
Acesso remoto ao texto integral:
http://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C:bdtd.biblioteca.ufpb.br%5C:2159

Nº de Classificação: 18741
COSTA, Aleksandra Pereira. Análise das ações essenciais preconizadas pelo
programa de humanização do pré-natal e nascimento a partir do cartão da
gestante. 2012. p.100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Medeiros, Cláudia Maria Ramos
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo geral analisar o cumprimento das
ações essenciais preconizadas pelo Programa de Humanização do Pré-Natal e
Nascimento, a partir dos registros no cartão da gestante. Trata-se de uma pesquisa
documental, exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa, desenvolvida nos
meses de abril, maio e junho de 2012, no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida, no
município de Campina Grande - PB. Foram incluídos no estudo 349 cartões de gestante
de puérperas, que realizaram todo o pré-natal no município de Campina Grande e com
parto a termo. O instrumento padronizado foi um formulário de captação dos dados,
contendo as variáveis preconizadas pelo Programa de Humanização do Pré-natal e
Nascimento. Os dados foram dispostos em tabelas e obtidos por meio da consulta ao
cartão da gestante, que estava de posse das puerpéras. O processamento dos dados
se deu através do programa SPSS para Windows, versão 15.0, e a análise por meio de
estatística descritiva e inferencial bivariada. Os procedimentos de inferência estatística,
por sua vez, foram realizados por meio dos testes de Student, Qui-Quadrado e cálculo
do coeficiente de Cramer. A pesquisa respeitou a resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, que dispõe sobre investigações envolvendo seres humanos, e
recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ensino
Superior e Desenvolvimento, só sendo executada após aprovação, sob a CAAE nº
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02244912.9.0000.5175. Observou-se na amostra que (61,6%), inicia o pré-natal no
primeiro trimestre e que um número muito elevado de cartões (34,4%) apresentava
registro de início do pré-natal no segundo trimestre. Além disso, 34,1% dos cartões não
apresentavam consulta alguma no primeiro trimestre. Dentre os exames registrados nos
cartões, observou-se que somente 34,0% das gestantes fizeram o exame de urina I no
1 trimestre de gestação eque um número bastante reduzido de gestantes (40,9%)
realizou o VDRL. Apenas 58% das gestantes tinham resultados de solicitação de
dosagem da glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal e 70% dos cartões
apresentavam resultados de testagem para o HIV. No que se refere ao exame de
hemoglobina, foi encontrado registro em 64,3% dos cartões, sendo que 88%
apresentavam registros da tipagem ABO-Fator Rh. Em relação à vacinação antitetânica,
21,02% dos cartões não apresentavam registro. O estudo evidenciou a associação
positiva entre o início do pré-natal com a realização de todos os exames laboratoriais e
vacinas preconizados pelo PHPN. Destarte, ressaltamos a real necessidade de uma
discussão mais abrangente entre profissionais, gestores e comunidade assistida,
revendo ou reformulando a atenção pré-natal oferecida às gestantes no município de
Campina Grande.
Palavras-chave: Assistência integral à saúde. Atenção primária à saúde. Saúde da
mulher.

Abstract: This study aimed to examine compliance with the essential actions
recommended by the Program for Humanization of Prenatal and birth, from the records
of the pregnant woman on the card. This is a documentary, exploratory and descriptive
research using a quantitative approach, developed in the months of April, May and June
2012 on Health Institute Elpidio de Almeida , in Campina Grande - PB. The study
included 349 cards of pregnant that have recently given birth, who performed all prenatal
care in the city of Campina Grande and term birth. The standardized instrument was a
form of data capture, containing the variables advocated by the Program for
Humanization of Prenatal and Birth. Data were tabulated and obtained by consulting the
mother's that was in women possession. The Data processing was done using SPSS for
Windows, 15.0 version, and analysis through descriptive statistics and inferential
bivariate. The statistical inference procedures, in turn, were performed using Student's
test, Chi-square and Cramer coefficient calculation. The research complied with
Resolution 196/96 of the National Health Council, which provides for investigations
involving human subjects and was approved by the Research Ethics Committee of the
Centre for Higher Education and Development, being performed only after approval
under the CAAE nº 02244912.9.0000.5175. The sample was observed that most of the
pacients start prenatal care in the first trimester (61.6 %) and that a very large number of
cards (34.4 %) had record of early prenatal care in the second trimester. Moreover, 34.1
% of cards had not any query in the first trimester. Among the tests recorded in the
cards we found that only 34.0 % of the pregnant women made the urine test in 1st
trimester. And that a very small number of pregnant women (40.9 %) carried out the
VDRL. Only 58 % of pregnant women had outcomes request fasting blood glucose level
at the first prenatal consultation and 70 % of the cards presented results testing for HIV.
Regarding the hemoglobin examination, was foud in 64.3% of results of which 88 % had
records of ABO Rh - factor. Regarding tetanus vaccination, 21.02 % of the cards had no
record. The study showed a positive association between prenatal initiation performing
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all laboratory tests and vaccines advocated by the PHPN. Thus, we emphasize the real
need for a more comprehensive discussion among professionals, managers and
community attended, reviewing or revising the prenatal care provided to pregnant
women in the city of Campina Grande.
Key words: Comprehensive health care. Womens health. Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://oatd.org/oatd/record?record=oai%5C:bdtd.biblioteca.ufpb.br%5C:2161

Nº de Classificação: 18771
GUERRA, Camilla de Sena. Mães com filhos deficientes: histórias de superação
com a terapia comunitária integrativa. 2014. p.136. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção à Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas em saúde e enfermagem
Orientador: Dias, Maria Djair
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde se utilizou a
História oral temática para nortear sua operacionalização. O presente estudo teve como
objetivos: Conhecer as repercussões das rodas de TCI em mães de filho com
deficiência e que vivenciava situações de sofrimento; Evidenciar os principais sinais de
sofrimento emocional vivenciados por essas mães; Identificar as estratégias mais
utilizadas por essas mães para enfrentar o sofrimento emocional; Ressaltar as
contribuições da TCI para as mães de filhos com deficiência tendo em vista a
importância dessa ferramenta de cuidado para esse grupo específico; Revelar as
contribuições exigidas na vida das mães participantes da TCI no cuidado dos filhos com
deficiência. O local do estudo foi a ADAT (Associação de Deficientes Amigos de
Timbaúba-PE), localizada na cidade de Timbaúba-PE. O material empírico foi produzido
a partir da realização de 12 rodas de TCI na instituição, onde após a intervenção que no
caso do estudo foi a TCI foi realizada a entrevista com as mães que participaram
assiduamente das rodas. A entrevista foi realizada com seis colaboradoras, e o produto
desse material foi discutido com base na análise temática interpretativa, que subsidiou a
construção de três grandes eixos temáticos, conforme segue respectivamente: Do
sonho do ?filho perfeito? a experiência de ser mãe de filho deficiente; Estratégias de
enfrentamento para cuidar do filho deficiente; A TCI enquanto fortalecedora de vínculos,
partilha e espaço de empoderamento. Tais eixos fomentaram a discussão com base no
confronto entre os achados obtidos através das entrevistas e a literatura pertinente. A
pesquisa obedeceu aos preceitos éticos preconizados pela Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado no dia 18/06/2013, sob a CAEE
14725013.0.0000.5188. O arquivamento do material coletado ficará sob a guarda do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba
(PPGEnf/UFPB). As histórias das colaboradoras revelaram que ocorreram mudanças
significativas nos campos pessoais, no cuidar de si e do filho a partir da inserção delas
nas rodas de TCI, pois se verificou que tal estratégia promove a recuperação dos
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processos de socialização natural que constituem a vida humana, repercutindo
diretamente em processos de inclusão, reabilitação social, empoderamento e despertar
da resiliência das pessoas que participam das rodas. Nos discursos, as colaboradoras
revelaram ainda que ocorreram mudanças na autoestima, visto que na TCI as pessoas
são encorajadas a ressignificarem seus sofrimentos, potencializando o resgate da
cidadania e da autonomia. As mães de filhos deficientes revelaram que durante as
rodas de TCI tiveram a oportunidade de refletir sobre suas vidas, propiciando mudanças
em seus cotidianos representando assim, melhoria na qualidade de suas vidas,
promoção da saúde mental e prevenção do adoecimento psíquico. Nessa conjuntura, o
grupo de TCI que foi formado na ADAT, resgatou valores e potencialidades
adormecidas, que muitas das mães que participavam julgavam não possuir, permitindo
que despertasse para uma dinâmica de reflexão e aprendizado que não possui finitude,
mas que se redescobre dia após dia.
Palavras-chave: Deficiência. Mães. Terapia comunitária.

Abstract: It is a research with qualitative approach, where the Thematic Oral History
was used to guide its operation. This study had the objectives of: Knowing the
repercussions of wheels TCI in mothers of disabled child and experiencing situations of
suffering; Highlighting the main signs of emotional distress experienced by these
mothers; Identify the strategies most used by these mothers to face the emotional
distress; Highlight the contributions of TCI for mothers of children with disabilities in view
the importance of this care tool for this particular group; Reveal the contributions
required in the life of the mother involved in the TCI in the care of children with
disabilities.The place of study was the ADAT (Association of Handicapped Friends of
Timbaúba-PE), located in the city of Timbaúba-PE. The empirical material was produced
based on the performance of 12 discussion groups of ICT in the institution, where after
the intervention that in the case of the study was the ICT performed, the interview was
done with the mothers who participated of the discussion groups assiduously. The
interview was performed with six contributors, and the product of this material was
discussed based on the interpretative thematic analysis, that subsided the construction
of three big thematic axis, as it follows respectively: From the dream of the “perfect child”
the experience of being mother of a disabled child; Strategies of combat to take care of
the disabled child; The ICT as empowering of bonds, sharing and space of the
empowering. Such axes stimulate the discussion based on the confrontation between
the findings obtained through the interviews and the corresponding literature. The
research obeyed the ethic precepts preconized by the Resolution 466/12 of the National
Council of Health, being approved on 18/06/2013, under the CAEE
14725013.0.0000.5188. The storage of the material collected will keep under
supervision of the Program of Post-Graduation in Nursing of the Federal University of
Paraíba (PPGEnf/UFPB).The discussion groups of ICT, as it was seen that such
strategy promotes the recuperation of the processes of natural socialization that
constitutes the human life, passing on directly to processes of inclusion, social
rehabilitation, empowering and awakening of the resilience of the people who participate
of the discussion groups. In the speeches, the female contributors reveal yet that
changes in the self-esteem happened, so that in the ICT the people are encouraged to
give new meaning to their suffering, empowering the rescue of the citizenship and of the
autonomy. The mothers of disabled children revealed that during the discussion groups
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of ICT they had the chance to reflect about their lives, allowing changes in their
quotidian representing, improvement in quality of their lives, promotion of mental health
and prevention of psychological illnesses. In this conjuncture, the group of ICT that was
formed in the ADAT, rescued values and slept potentialities, that many mothers who
participated thought they didn‟t have, allowing them to wake up for a dynamic of
reflection and learning which has no end, but rediscovers itself day after day.
Key words: Deficiency. Mother. Community Therapy
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913

Nº de Classificação: 18725
MEDEIROS,Ana Paula Dantas Silva. Mulheres gestantes e puérperas soropositivas
para HIV/AIDS: história oral testemunhal. 2013. p.124. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção À Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas em saúde e enfermagem
Orientador: Dias, Maria Djair
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, em que se utilizou a
História Oral Testemunhal para nortear sua operacionalização. Os objetivos do presente
estudo foi conhecer a experiência de vida de mulheres gestantes/puérperas desde a
descoberta da situação de soropositividade para HIV/Aids e investigar as estratégias de
enfrentamento e as práticas de saúde utilizadas por essas mulheres a partir da situação
de soropositividade a começar do ciclo gravídico ao puerperal. Elegeu-se como cenário
desta investigação o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), na cidade de João Pessoa/PB, por se tratar de um hospital
de referência no tratamento e acompanhamento dessas gestantes e puérperas
portadoras de HIV/AIDS. A pesquisa foi realizada no setor de Obstetrícia do
HULW/UFPB e foi desenvolvida em três etapas: 1) Pré-entrevista; 2) Entrevista
propriamente dita; e, 3) Pós-entrevista. Para a obtenção dos relatos, foram utilizadas
perguntas norteadoras. O material empírico foi produzido a partir das entrevistas
realizadas com doze colaboradoras e o produto desse material foi discutido com base
na análise temática interpretativa, que subsidiou a construção de dois grandes eixos
temáticos, respectivamente: 1) Experiência da soropositividade para HIV/AIDS: a dor, o
trauma e o sofrimento da descoberta; e, 2) Condição de soropositividade: o desafio do
enfrentamento. Foi constatado, durante as etapas da pesquisa, que as mulheres em
processo gravídico e puerperal estão envolvidas de sentimentos conflitantes como
morte e vida, alegria e tristeza, medo e certeza. Com base nesses dados, foi possível
observar que as práticas de contaminação para soropositividade para HIV/AIDS ainda
são desconhecidas; a descoberta, na maioria das vezes, só é detectada em exames de
rotina durante o pré-natal; e, a equipe de saúde precisa rever as práticas educacionais
que são repassadas para a população, principalmente a esse grupo de mulheres e seus
familiares. Portanto, este estudo é de grande importância pela tentativa de compreender
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as experiências de vida nas gestantes e puérperas soropositivas para HIV/AIDS a fim
de que haja ampliação nas investigações do enfrentamento dessas mulheres sobre a
discussão e o esclarecimento das suas dúvidas e perspectivas quando confrontadas
com a descoberta positiva ao teste.
Palavras-chave: Gestação. HIV/AIDS. Mulher.

Abstract: This is a search of qualitative approach that used the Testemonial Oral
History to guide its operation. The objectives of this study was to know the life
experiences of pregnant / postpartum women since the discovery of the situation of
seropositivity for HIV/AIDS and investigate the strategies of facing and health practices
used by these women from the start of the seropositivity situation cycle from pregnancy
to postpartum. Was chosen as the scene of this investigation the Lauro Wanderley
University Hospital (HULW) of the Federal University of Paraíba (UFPB) in the city of
João Pessoa/PB, because it is a referential hospital for the treatment and monitoring of
those pregnant and postpartum women with HIV/AIDS. The research was made in the
Obstetrics sector of HULW/UFPB and was developed in three stages: 1) Pre-interview;
2) Interview itself; and, 3) Post-interview. To obtain the results, were used guiding
questions. The empirical data were produced from interviews with twelve collaborators
and the product of this data was discussed based on interpretative thematic analysis,
which subsidized the construction of two big thematic axis, respectively: 1) Experience
of seropositivity for HIV/AIDS: the pain, the trauma and the suffering of discovery; and,
2) Condition of seropositivity: the challenge of facing. It was found, during the stages of
search, that women in pregnancy and postpartum process are involved of conflicting
feelings of life and death, joy and sorrow, fear and certainty. Based on these data, was
observed that the practices of contamination for seropositivity for HIV/AIDS are still
unknown; the discovery, in most of times, is only detected in routine tests during
prenatal care, and the health team need to review educational practices that are passed
on to the population, especially, in this group, women and their families. Therefore, this
study is of great importance for the attempt to comprehend the experiences of life of
pregnant and postpartum seropositive women for HIV/AIDS in a way that happens the
expansion in investigations of facing of these women on the discussion and clarification
of their doubts and prospects when confronted with the discovering of the positive test.
Key words: HIV/AIDS. Women. Pregnancy.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_arquivos/18/TDE2014-06-09T101647Z-2485/Publico/arquivototal.pdf

Nº de Classificação: 18677
OLIVEIRA, Luana Carla Santana. O retardo no diagnóstico da tuberculose e a
adesão ao tratamento na atenção primária à saúde: a influência de concepções do
processo saúde-doença e de determinantes sociais da saúde. 2012. p.133.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da
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Paraíba. Paraíba; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção à Saúde
Linha de Pesquisa: Epidemiologia e saúde
Orientador: Nogueira, Jordana de Almeida
Resumo: A compreensão dos fatores que condicionam a permanência da tuberculose
(TB) no topo dos agravos de saúde pública possibilita a implementação de medidas
eficazes de controle da doença. O retardo no diagnóstico da TB é uma questão
relevante no controle da TB, pois implica em um mau prognóstico do doente e em uma
maior transmissão da doença. O diagnóstico tardio dos casos acentua a gravidade do
quadro clínico ocasionando internação e a falta de um acompanhamento adequado
contribui para o abandono do tratamento. Dessa forma, esta pesquisa objetiva analisar
a discursividade dos sujeitos com TB, no que concerne às idiossincrasias que
influenciam o retardo do diagnóstico da TB e a adesão ao tratamento, no âmbito da
Atenção Primária à Saúde (APS). Este estudo encontra-se articulado ao projeto
multicêntrico denominado "Retardo no diagnóstico da tuberculose: análise das causas
em diferentes regiões do Brasil", coordenado pela Rede Brasileira de Pesquisa em
Tuberculose. Trata-se de uma pesquisa avaliativa de natureza qualitativa, realizada
com nove doentes em tratamento de TB, maiores de 18 anos e residentes no município
de Cabedelo - PB. O material empírico foi produzido com a técnica de entrevista semiestruturada, no período de agosto a outubro de 2011. Como referencial teórico-analítico
utilizou-se a análise de discurso de matriz francesa. Foram produzidas duas formações
discursivas: Formação Discursiva I - O Retardo do Diagnóstico da Tuberculose no
Âmbito da Atenção Primária à Saúde na Percepção dos Doentes: a influência dos
determinantes sociais da saúde e de concepções do processo saúde-doença;
Formação Discursiva II - Idiossincrasias na Adesão ao Tratamento: o enfrentamento da
doença e a vivência do estigma. Como achados, encontramos: o baixo nível
socioeconômico dos doentes de TB; a associação de comportamentos de risco etilismo e tabagismo - com a dificuldade de adesão ao tratamento; a demanda curativa
da doença em detrimento da prevenção; a utilização de estratégias de auto-atenção,
destacando-se a automedicação; a relação posta entre o adoecer por TB e o morrer; a
negação da TB como doença transmissível, configurando-se em um fator potencial para
retardar a procura por uma solução terapêutica; a busca por assistência devido ao
agravamento dos sintomas e consequente vivência da internação hospitalar; em alguns
casos, o retardo do diagnóstico foi decorrente de erro médico e da falta de
resolutividade da APS; a falta de capacitação dos profissionais em diagnosticar a
doença, não apenas no âmbito da APS, mas também no serviço hospitalar; a falta de
resolutividade na assistência à saúde prisional, desvelando uma violência institucional;
o estigma associado à doença. Destarte, ressalta-se a necessidade de promover a
intersetorialidade das ações, a capacitação dos profissionais para o adequado manejo
dos casos e a educação popular em saúde para efetivar as medidas de controle da TB.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Diagnóstico tardio. Tuberculose.

Abstract: The comprehension of the factors that condition the permanence of the
tuberculosis (TB) on the top of the diseases of public health makes possible the
implementation of efficient action of control of the disease. The delay in the diagnostic of
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the TB is a relevant question in the control of the TB, as it implies a negative prognostic
of the sick person and a higher transmission of the disease. The late diagnostic of the
cases increases the gravity of the clinic situation causing internship and the lack of an
adequate assessment contribute for abandoning the treatment. Therefore, this research
aims to analyze the discursivity of the subjects with TB, regarding to the idiosyncrasies
which influenced the delay in the diagnostic of the TB and the adhesion to the treatment,
in the environment of the Primary Health Care (PHC). It is an evaluation research with
qualitative nature, performed with 9 patients treating TB, 18 years old and older living in
the city of Cabedelo - PB. The empiric material was produced with the technique of
semi-structured interview in the period from August to October 2011. The French matrix
of analysis of speech was used as theoretical-analytical referential. Two discursive
formation were produced: Discursive Formation I - The delay in the Diagnostic of the
Tuberculosis in the Ambit of the Primary Attention to the Health in the perception of the
Patients: the influence of social determiners of the health and of conceptions of the
health-disease process; Discursive Formation II - Idiosyncrasies in the Adhesion to the
treatment: Facing the disease and living the stigma. As findings, we found: the low
socioeconomic level of the patients of TB; the association of risk behaviors - alcoholism
and smoking - with the difficulty of adhesion to the treatment; the curative demanding of
the disease in opposition to the prevention; the use of strategies of self-attention,
highlighting the self-medication; the relation posted between getting sick with TB and
dying; the denial of the TB as a transmissible disease, configuring a potential factor to
delay the search for a therapeutic solution; the search for assistance due to the
aggravation of the symptoms and consequent living of the hospital internship; In some
cases, the delay of the diagnostic was due to medical error and of the lack of problemsolving of the PHC; the lack of qualification of the professionals in diagnosing the
disease, not only in the ambit of the PHC, but also in the hospital service; the lack of
problem-solving in the assistance to the prison system health, revealing an institutional
violence; the stigma associated to the disease. Therefore, it is highlighted the necessity
of promoting the inter-sector actions, the qualification of the professionals for the
adequate handling of the cases and the popular education in health to perform the
actions of control of the TB.
Key words: Tuberculosis. Primary health care. Delayed diagnosis.
Acesso remoto ao texto integral:
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2405

Nº de Classificação: 18675
SILVA, Maria do Livramento Neves. Incidência, prevalência e fatores associados à
úlcera por pressão em unidade de terapia intensiva. 2013. p.100. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção à Saúde
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Resumo: A vulnerabilidade dos pacientes internados em ambiente de terapia intensiva
torna-os mais propensos ao risco de adquirir úlcera por pressão do que aqueles de
outras alas da mesma instituição. Objetivos: analisar a incidência, prevalência e fatores
associados às úlceras por pressão em unidade de terapia intensiva; verificar o risco
para o desenvolvimento de UPP nos pacientes, através da Escala de Braden; analisar a
associação dos escores de risco das subescalas de Braden com o desenvolvimento de
úlcera por pressão e verificar a associação dos dados sociodemográficos e clínicos e
dos fatores de risco com o desenvolvimento de úlceras por pressão. Métodos: Trata-se
de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma unidade de
terapia intensiva de um hospital público de João Pessoa-PB. A população do estudo foi
constituída por todos os pacientes internados na unidade, no período de 17 de julho a
17 de outubro de 2012. A amostra foi composta por 45 pacientes que preencheram os
critérios de inclusão estabelecidos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do
Centro de Ciências da Saúde da UFPB, sob protocolo nº 0237/12. Os dados foram
coletados através do exame físico dos pacientes, pela aplicação da escala de Braden e
por meio de revisão nos prontuários. Resultados: dos 45 pacientes acompanhados no
estudo 09 foram admitidos já com a lesão e 08 desenvolveram durante internação na
UTI, correspondendo a uma incidência de 8 (22,2%) e prevalência de 17 (37,8%). Na
prevalência verificou-se o predomínio do gênero masculino, de cor branca e com idade
acima de 70 anos. A incidência registrou 4 (50%) para cada gênero, 5 (62,5%) para os
brancos e 4 (50%) com idade até 50 anos. Com relação às doenças de base
identificadas, verificou-se a presença de uma ou mais patologias em 75% dos
pacientes, sendo as mais prevalentes no grupo com UPP AVC, 3 (100%) e DPOC, 5
(60%). Nesse mesmo grupo, 6 (54,5%) fizeram uso de corticoides, 13 (43,3%) de
antibióticos e 6 (40%) de drogas vasoativas. Quanto ao exame físico dos pacientes
com UPP, 9 (52,9%) estavam sedados, 12 (70,6%) conectados à ventilação mecânica,
9 (52,9%) com pele fina ou delicada e 9 (52,9%) com turgor e elasticidade diminuída. O
tempo de internação variou de 5 a 39 dias nos pacientes sem UPP e de 5 a 48 nos que
apresentavam a lesão. Quanto ao tempo decorrido para o desenvolvimento da lesão, 7
(87,5%) dos casos ocorreram em até 10 dias. Concernente ao risco para UPP através
da Escala de Braden observou-se que 30 (66,6%) pacientes foram classificados em alto
risco e para aqueles que apresentavam UPP, 15 (88,2%), tendo as categorias atividade
(acamado) e fricção e cisalhamento (problema) como as subescalas de Braden mais
afetadas nesse grupo. Conclusão: a incidência e prevalência de UPP dentificada no
estudo assemelham-se à realidade descrita em alguns cenários das unidades de
terapia intensiva do Brasil, porém retratando uma taxa de incidência menor do que a
encontrada na maioria das pesquisas na mesma população. Sugere-se investir em
capacitação profissional através de educação permanente em serviço e construir e
implantar protocolos para prevenção e tratamento dessas lesões.
Palavras-chave: Incidência. Úlcera por pressão. Unidade de Terapia Intensiva.

Abstract: The vulnerability of patients hospitalized in an intensive care environmental
makes them more inclined toward to the risk of developing pressure ulcers than those
ones that are in other wings of the same institution. Objectives: Analyze the incidence,
prevalence and factors associated with pressure ulcers in an intensive care unit; Check
the risk of developing PU in patients, using the Braden Scale; analyze the risk scores‟
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association of the Braden subscales with the development of pressure ulcers and verify
the association of socio-demographic and clinical data and the risk factors with the
pressure ulcers development. Method: This is a descriptive study, prospective,
performed in an intensive care unit of a public hospital in João Pessoa. The study
population consisted of all patients admitted during the period from July 17 to October
17, 2012. The sample was composed by 45 patients who fulfilled the inclusion criteria
established. The study has been approved by the Ethics Committee of the UFPB Health
Sciences Center, under protocol 0237/12. Data were collected through physical
examination of patients by application of the Braden scale and by reviewing the medical
files. Results: of 45 patients followed in the study 09 were already admitted with the
injury and 08 developed during ICU stay, corresponding to an incidence of 8 (22.2%)
and the prevalence of 17 (37.8%). In the prevalence it was verified the redominance of
males,white and over the age of 70 years. The incidence recorded 4 (50%) for each
gender, 5 (62.5%) for whites and 4(50%) aged until 50 years. Regarding the identified
baseline diseases has been observed the presence of one or more diseases in 75% of
patients, being the most prevalent in the group with PU stroke 3 (100%) and COPD 5
(60%). In this same group 6 (54.5%) made use of corticoids, 13 (43.3%) of antibiotics
and 6(40%) receiving intravenous drugs. Regarding patients' physical examination with
PU 9 (52.9%) were sedated, 12 (70.6%) connected to mechanical ventilation, 9 (52.9%)
with thin or delicate skin and 9 (52.9%) with decreased turgor and elasticity. The
hospitalization period varied from 5 to 48 days in patients without PU and from 5 to 39
in those who had presented the injury. Regarding the elapsed time for the development
of injury 7 (87.5%) of cases occurred up to 10 days. Concerning the risk PU through the
Braden Scale, was observed that 30 (66.6%) of the patients were classified as high risk,
and those with PU 15 (88.2%) with the categories activity (bedridden) and friction and
shear (problem) as Braden subscales most affected in this group. Conclusion: The
incidence and prevalence of PU identified in the study are similar to the reality
described in some scenarios of intensive care units in Brazil, but depicting an incidence
rate lower than that found in most studies in the same population. It is suggested to
invest in job training through continuing education in service and building and deploying
protocols for prevention and treatment of these injuries.
Key words: Pressure ulcer. Intensive Care Unit. Incidence.
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Orientador: Costa , Kátia Nêyla de Freitas Macêdo
Resumo: Introdução: A comunicação relaciona-se à transmissão e troca de mensagens
entre os seres que interagem, contemplando toda existência humana. É estabelecida,
408

em sua maior parte, pela linguagem não verbal, que corresponde ao uso inconsciente
ou consciente das expressões corporais e faciais, complementando a linguagem verbal.
Objetivo: Analisar a comunicação não verbal entre enfermeiros e idosos na consulta de
enfermagem à luz do referencial teórico de Hall. Metodologia: Trata-se de um estudo
exploratório descritivo com abordagem quantitativa, realizado por meio de filmagens
das consultas de enfermagem realizadas em Unidades Básicas de Saúde do
município de João Pessoa-Paraíba. Participaram 32 enfermeiros vinculados à
Estratégia Saúde da Família, e 32 idosos atendidos pelos enfermeiros durante o
período de coleta, que ocorreu de agosto a setembro de 2012. Fizeram parte também
com o estudo os especialistas em comunicação que validaram o instrumento para
análise da comunicação não verbal segundo Hall e os juízes que analisaram as
filmagens. Os dados foram processados no software estatístico PASW Statistic versão
18 e analisados por meio de estatística descritiva e exploratória. Foi empregado o
teste qui-quadrado (X²) e calculado os escores médios individuais de cada variável
indicadora relacionada aos nove fatores. A confiabilidade do instrumento de coleta de
dados foi feita utilizando-se o coeficiente de Cronbach. Por fim, a partir dos cálculos dos
escores médios individuais e por fatores, utilizou-se a técnica estatística de
Comparações Múltiplas para comparar os itens da escala de Hall.Foram consideradas
as observâncias éticas contempladas nas diretrizes e normas regulamentadoras para
pesquisa envolvendo seres humanos - Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
de Ciências da Saúde da universidade Federal da Paraíba, sob CAAE:
03499412.1.0000.5188. Resultados: Os resultados apontaram 1.575 interações não
verbais entre enfermeiro e idoso. O tempo médio de consulta variou entre 4 a 49
minutos, e como resultado dessas interações observou-se predomínio de enfermeiros
(90,63%) e idosos (65,63%) do sexo feminino, a consistência interna do instrumento
de coleta de dados apresentou baixa confiabilidade (0,630). As avaliações médias
para os fatores analisados foram classificadas, de uma forma geral, como Regular, por
apresentar média em torno de 3, sendo a pior avaliação a do Fator Código Visual
(2,81), e a melhor a do Volume de Voz (3,44). Quanto as variáveis que compõem os
nove Fatores postulados por Hall, a maioria obteve classificação Regular, com
exceção para a Distância Íntima que foi classificada como Boa, houve prevalência da
postura sentada (80,09%), cadeiras uma em frente a outra (64,46%), distância
pessoal (91,40%), expressão facial tranquila (59,78%), uso do toque apenas ao
realizar um procedimento técnico (53,33%), interação visual enquanto manipula
objetos (57,69%) e volume de voz inalterado (48,79). Conclusão: Esses resultados
são preocupantes, pois revelam que barreiras importantes,como avaliação da
distância, postura cinestésica, comportamento de contato e comunicação visual, ainda
não foram superadas, no sentido
de estreitar os elos comunicativos
entre
enfermeiros e idosos. Isto reflete a necessidade de os enfermeiros dominarem
conscientemente suas manifestações corporais e faciais a fim de melhor interagir com
o idoso.
Palavras-chave: Comunicação não verbal. Enfermagem. Idoso.

Abstract: Introduction: Communication takes place through the transmission
and
exchange of messages between interactants, which contemplates the whole human
existence. It is established, in its most part, by the nonverbal language which
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corresponds to the unconscious or conscious use of the corporal and physical
expressions and it complements the verbal language.
Objective: To analyze the
nonverbal communication between nurses and the elderly in the nursing consultation
based on the theory by Hall. Methodology: The research concerns a descriptive
exploratory study and it has a quantitative approach. It took place through filmings of the
nursing consultations which happened in Health Basic Units in João Pessoa, Paraíba,
Brazil. 32 nurses took part of the process and they were linked to the Family Health
Strategy. Other 32 elderly consulted by these professionals also took part during the
collection period, from August to September in 2012. Experts in communication also
made part of the process and they validated the instrument for the analysis of the
nonverbal communication according to Hall and the judges who analyzed the filmings.
The data were processed in the PASW software version 18. They were observed
through descriptive and exploratory statistics. The qui-squared (X²) test was used and
the individual medium scores by every variable related to the nine factors were
calculated. The reliability of the data collection instrument was done by the use of the
coefficient by Cronbach. Finally, from the calculation of the individual medium scores
and through factors, the statistic technique of Multiple Comparisons was used to
compare the items of Hall‟s scale. Ethical observances were considered. They were
based on the guidelines and rules which aim the research involving human beings 196/96 Resolution from the National Health Council. The project was observed and
approved by the Ethical Committee on Health in Research of the Health Science Center
from the Federal University of Paraíba, under CAAE: 03499412.1.0000.5188. Results:
The results pointed out 1.575 nonverbal interactions between the nurse and the
elderly. The consultation average time ranged between 4 to 49 minutes and as a
result the predominance of the female nurses (90,63) and the elderly (65,63) and the
internal consistence of the collection instrument showed little reliability (0,630). The
average evaluations for the observed factors were classified in a general way as
Regular for presenting an average 3. The worst evaluation was the one of the Visual
Code Factor (2, 81) and the best one was the Voice Volume (3, 44). About the variables
which compound the nine factors proposed by Hall, most had a Regular classification
except for the Intimal Distance which was classified as Good. In most situations they
were sitting (80,09%), opposite chairs (64,46), personal distance (91,40), calm facial
expression (59,78), touch was used only for a technical procedure (53,33%), visual
interaction for the manipulation of the objects (57,69) and no alteration in the voice
volume (48,79). Conclusion: These results are worrying because they show that
important barriers like the distance evaluation, kinesthetic posture, contact behavior yet
and they narrow down the communicative links between the nurses and the elderly.
This reflects the necessity of the nurses to domain consciously their corporal and facial
manifestations in order to improve the interaction with the elderly.
Key words: Elderly. Nursing. Nonverbal communication.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ccs.ufpb.br/ppgeold/dissertacoes2013/fabianaferrazqueirogafreitas.pdf
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paraibano: avanços e desafios no contexto do SUS. 2014. p.110. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Atenção à Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas em saúde e enfermagem
Orientador: Dias, Maria Djair
Resumo: No ano de 2008, a Terapia Comunitária Integrativa (TCI) chegou a diversos
municípios brasileiros através de um convênio firmado entre Ministério da Saúde, a
Universidade Federal do Ceará e o Movimento Integrado de Saúde Comunitária MISMEC/CE, que tinha como objetivo realizar a formação em TCI com profissionais da
saúde. Na Paraíba o Polo Formador MISC/ PB foi responsável pela realização de duas
turmas de formação nos anos de 2008 e 2009, que envolveram treze cidades do sertão
paraibano. Dessa forma, buscou-se avaliar o processo de implantação e continuidade
da TCI, vinculada a serviços de saúde, nos municípios do sertão paraibano, tendo-se
como objetivos específicos: traçar o perfil profissiográfico dos terapeutas em atuação no
sertão paraibano; identificar as facilidades, impasses e desafios enfrentados pelos
terapeutas comunitários para a realização das rodas de TCI nos seus municípios; e
avaliar as repercussões da formação em TCI para a prática e vida pessoal dos
terapeutas. Trata-se de um estudo qualitativo, avaliativo, desenvolvido em cinco
municípios do sertão paraibano, que passaram pela formação em Terapia Comunitária
Integrativa e que possuíam terapeutas que continuavam desenvolvendo rodas
vinculadas a serviços de saúde. Foram entrevistados dezessete terapeutas
comunitários e para a análise do material empírico utilizou-se a análise de conteúdo
temática sobre as entrevistas transcritas. Toda a pesquisa atendeu aos requisitos
propostos pela Resolução 466/12, tendo obtido parecer favorável do Comitê de Ética do
Centro de Ciências da Saúde (CCS), CAAE: 15263813.3.0000.5188. Constatou-se que
as experiências tanto da implantação como da continuidade desta ferramenta de
cuidado tiveram como principais dificuldades a falta de apoio da equipe de trabalho e da
gestão, a ausência de um espaço físico adequado, contratempos pessoais, obstáculos
decorrentes de questões políticas e a falta de uma pessoa de referência para a TCI
dentro do município. Contudo, o apoio de diferentes instituições, como a gestão
municipal, grupo de terapeutas, equipe da USF e a comunidade em geral, a
repercussão da TCI na comunidade e nos terapeutas e a identificação dos profissionais
com a proposta da Terapia Comunitária Integrativa foram os fatores elencados como
facilitadores para conseguir transpor tais dificuldades, tornando esta experiência algo
positivo, que trouxe e tem trazido diversas contribuições para a vida desses terapeutas.
Os desafios elencados foram os de retornar a realização das rodas com uma frequência
semelhante à do momento da implantação, expandir a TCI para diferentes grupos e
espaços e se fixar profissionalmente no município. As contribuições que a formação
trouxe para o desenvolvimento pessoal e para prática dos terapeutas relacionaram-se a
um maior conhecimento de si, melhora no relacionamento interpessoal, fortalecimento
de vínculos e escuta qualificada. Conclui-se que essa prática de cuidado se constitui em
uma tecnologia de cuidado, capaz de viabilizar espaços de fala e escuta acessível à
comunidade nas suas variadas demandas.
Palavras-chave: Estratégia saúde da família. Recursos humanos em saúde. Saúde
mental.
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Abstract: In 2008, the Integrative Community Therapy (ICT) reached several
municipalities through an agreement between the Ministry of Health, Universidade
Federal do Ceará and the Community Health Integrated Movement - MISMEC/CE,
which aimed to conduct training in ICT with health professionals. In Paraíba, Trainer
Polo MISC/PB was responsible for conducting two training classes in 2008 and 2009,
involving thirteen cities in the countryside of Paraiba. Thus, we sought to evaluate the
implementation process and continuity of ICT, linked to health services in the
municipalities in the countryside of Paraiba, having specific objectives: to outline the
professional profile of active therapists in the countryside of Paraiba; to identify the
facilities, impasses and challenges faced by community therapists to perform ICT circles
in their municipalities; and to evaluate the impact of training in ICT for practice and
personal lives of therapists. This is a qualitative evaluative study, conducted in five
municipalities in the countryside of Paraiba, which underwent training in Integrative
Community Therapy and which had therapists who continued developing circles linked
to health services. Seventeen community therapists were interviewed and for the
analysis of the empirical material, it was used thematic content analysis on the
transcribed interviews. All the research has met the requirements proposed by
Resolution 466/12, with a favorable opinion of the Ethics Committee of Centro de
Ciências da Saúde (CCS), CAAE: 15263813.3.0000.5188. It was found that the
experiences of both the deployment and the continuity of this care tool had as major
difficulties lack of support from the team and management, lack of adequate physical
space, personal setbacks, obstacles due to policy issues and lack a reference person for
the ICT within the municipality. However, support of different institutions, such as
municipal management, the group of therapists, the USF team and the community in
general, the impact of ICT in the community and therapists and the identification of the
professionals with the proposed Integrative Community Therapy were listed as facilitator
factors to surmount such difficulties, making it a positive experience that has brought
several contributions to the lives of these therapists. The challenges listed were:
returning to the realization of the circles with a frequency similar to the one in the time of
implantation; expanding the ICT to different groups and spaces; and settling
professionally in the municipality. The contributions that the training brought for personal
development and practice of therapists were related to greater self-knowledge, improved
interpersonal relationships, strengthen bonds and qualified hearing. It is concluded that
this practice constitutes a careful technology, capable of offering spaces for speech and
listening to the community in their several demands.
Key words: Health mental. Family health strategy. Health manpower.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913
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Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
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Orientador: Fernandes, Maria das Graças Melo
Resumo: No contexto do envelhecimento, doenças para as quais a própria idade é fator
de risco, a exemplo da incontinência urinária, tendem a assumir dimensões epidêmicas.
A incontinência urinária é uma condição clínica que pode comprometer diferentes
dimensões da pessoa e, por essa razão, avaliar suas repercussões sobre a qualidade
de vida de mulheres idosas, mais frequentemente, acometidas pelo problema, é
relevante. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de idosas com incontinência urinária.
Materiais e métodos: Trata-se de um estudo de natureza epidemiológica, descritivo,
exploratório, transversal, realizado com a população de mulheres idosas, com 60 anos
ou mais, atendidas no Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso de João Pessoa,
Paraíba. A amostra foi constituída por 194 idosas, atendidas no referido serviço, nas
especialidades de geriatria e ginecologia, que autorreferiram incontinência urinária. A
coleta de dados foi realizada no período de junho a agosto de 2012, utilizando a técnica
de entrevista estrutur ada, com variáveis sociodemográficas e clínicas, além do
International Consultation on Incontinence Questionnaire- Short Form (ICIQ-SF) e do
King‟s Health Questionnaire (KHQ), utilizados para mensurar o impacto
da
incontinência urinária na qualidade de vida das mulheres investigadas. Após a coleta
das informações, estas foram digitadas e organizadas em um banco de dados
informatizado por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences, versão
20.0, para facilitar seu tratamento estatístico. Resultados: Constatou-se maior
percentual de idosas jovens, com média de idade de 70,62 anos; viúvas (39,7%); baixa
escolaridade (52,6%); e renda de até dois salários-mínimos (79,4%). Em relação às
características clínicas, as morbidades mais evidenciadas foram: hipertensão arterial
(87,2%) e osteoporose (34,8%), sendo frequentes as comorbidades e o uso de
medicamentos (92,3%), destacando-se os anti-hipertensivos (63,7%). A minoria das
idosas tinha o hábito de fumar (7,2%), e a maioria (82%) não procurava assistência
para o manejo da incontinência urinária. O tipo mais frequente foi a incontinência
urinária de urgência. Considerando o impacto da incontinência urinária na qualidade de
vida das idosas, mensurado a partir do ICIQ-SF, obteve-se um escore médio de 10,22,
classificado como impacto muito grave. Identificou-se que a incontinência urinária de
esforço e a incontinência urinária mista apresentaram relação estatisticamente
significativa (p<0,001). Tomando por base os resultados obtidos por meio do KHQ,
verificou-se, também, que a incontinência urinária exerceu influência negativa na
qualidade de vida das entrevistadas, nos domínios da saúde geral, impacto da
incontinência, medidas de gravidade e emoções. Conclusão: A incontinência urinária,
especialmente a de urgência, teve impacto negativo na qualidade de vida das idosas.
Os resultados reforçam a necessidade de os profissionais de saúde abordarem
adequadamente
esse problema, e de os serviços de saúde preocuparem-se em
organizar equipes multidisciplinares capacitadas para atender às mulheres portadoras
de incontinência urinária, no sentido de orientá-las e oferecer-lhes condições de
atendimento acolhedor e individualizado.
Palavras-chave: Idosos. Incontinência urinária. Qualidade de vida.
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Abstract: In the context of aging, diseases for which age itself is a risk factor, such as
urinary incontinence, tend to assume epidemic dimensions. Urinary incontinence is a
clinical condition which may compromise different dimensions of the person and, thus,
evaluating its impacts on the quality of life of elderly women, most frequently affected by
the problem, becomes relevant. Objective: Evaluate the quality of life of elderly women
with urinary incontinence. Materials and methods: This is a study with an
epidemiological nature, descriptive, exploratory, cross- sectional, conducted along with
the population of elderly women, aged 60 years or older, assisted at the Center for
Integral Health Care for the Elderly Person in Joao Pessoa, Paraiba, Brazil. The sample
consisted of 194 elderly women, assisted at the service concerned in the specialties of
geriatrics and gynecology, who reported urinary incontinence by themselves. Data
collection was conducted within the period from June to August 2012, using the
structured interview technique with sociodemographic and clinical variables, besides the
International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form (ICIQ-SF)and the
King's Health Questionnaire (KHQ), used for measuring the impact of urinary
incontinence on the quality of life of the surveyed women. After collecting the
information, they were typed and organized into a computerized database through the
software Statistical Package for the Social Sciences, version 20.0, to facilitate its
statistical approach. Results: One found out a higher percentage of young elderly
women, with a mean age of 70.62 years; widows (39.7%); low education (52.6%); and
an income up to 2 minimum wages (79.4%). Regarding the clinical features, the most
frequently observed morbidities were: Arterial hypertension (87.2%) and osteoporosis
(34.8%), being frequent the comorbidities and the use of medicines (92.3%), standing
out the antihypertensive agents (63.7%). A minority of the women had the habit of
smoking (7.2%) and most of them (82%) didn‟t seek assistance for the management of
urinary incontinence. The most common type was the urge urinary incontinence. Taking
into account the impact of urinary incontinence on the quality of life of the elderly
women, measured through the ICIQ-SF, one obtained a mean score of 10.22, classified
as very severe impact. One identified that the stress urinary incontinence and mixed
urinary incontinence showed a statistically significant relation (p < 0.001). Based on the
results obtained through KHQ, one also found out that the urinary incontinence exerted
a negative influence on the quality of life of respondents in the domains of general
health, incontinence impact, severity measures, and emotions. Conclusion: One
concludes that urinary incontinence, especially the urge, had a negative impact on the
quality of life of the elderly women. The results reinforce the need for health
professionals adequately addressing this problem and, also, for health services
concerning themselves in organizing multidisciplinary teams trained to care for women
with urinary incontinence, in order to guide them and offer conditions for an embracing
and individualized care.
Key words: Quality of life. Elderly people. Urinary incontinence.
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Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas em saúde e enfermagem
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Resumo: A assistência em saúde mental vem se orientando para o redimensionamento
de seus serviços e ações, do âmbito institucional para o psicossocial, comunitário e
regionalizado, para garantir a inclusão e a reinserção social das pessoas em sofrimento
psíquico. Um exemplo de prática que vem se fortalecendo e se expandindo,
progressivamente, nesses espaços, é a Terapia Comunitária Integrativa (TCI), como
uma tecnologia potencialmente rica para se trabalhar com sentimentos relacionados à
emoção e às necessidades subjetivas do cotidiano das pessoas em sofrimento
psíquico. Esta pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições da TCI
considerando as mudanças de comportamento, as estratégias aprendidas e a
importância que ela representa na vida de usuários e familiares de um CAPS. Trata-se
de uma pesquisa compreensivo-interpretativa de abordagem qualitativa, para cujo
estudo se utilizou a História Oral Temática, a fim de nortear sua operacionalização. O
cenário da investigação foi o Centro de Atenção Psicossocial Caminhar, localizado na
cidade de João Pessoa. Esse serviço desenvolve rodas de Terapia Comunitária há,
proximadamente, cinco anos. O material empírico foi produzido por meio de entrevistas
realizadas com doze colaboradores, e o produto desse material foi discutido com base
na análise temática proposta por Minayo, que subsidiou a construção de um grande
eixo temático e três subeixos, conforme seguem respectivamente: a TCI como práxis
libertadora; mudanças que fazem a diferença; um espaço terapêutico de fala, de escuta
e de aprendizagem e a TCI como fortalecedora de vínculos e fomentadora do
empoderamento. As histórias dos colaboradores revelaram que ocorreram mudanças
significativas nos campos pessoal, profissional e comunitário, a partir da inserção deles
nas rodas de TCI, pois se verificou que tal estratégia promoveu a recuperação dos
processos de socialização natural que constituem a vida humana, o que repercutiu,
diretamente, em processos de inclusão e reabilitação social das pessoas que
participavam das rodas de TCI. Nos discursos, os colaboradores revelaram, ainda, que
houve mudanças pessoais e que isso contribuiu para promover melhoras no processo
terapêutico, visto que, na TCI, os participantes eram encorajados a ressignificar seus
sofrimentos, o que potencializa o resgate da cidadania e da autonomia. Em se tratando
de indivíduos em sofrimento mental, também se trabalhou a conscientização para o
tratamento. Tanto os usuários do CAPS quanto os familiares revelaram que, durante as
rodas de TCI, tiveram a oportunidade de refletir sobre suas vidas, com mudanças em
seu cotidiano que representaram melhorias em suas vidas. Ficou claro que o uso da
TCI está diretamente relacionado a propostas de inclusão e reabilitação psicossocial de
seus participantes, uma vez que, nesse encontro terapêutico, as informações
emanadas compõem um saber que leva à resiliência, à autonomia e ao
empoderamento individual e coletivo.
Palavras-chave: Apoio social. Relações familiares. Serviços de saúde mental.

Abstract: The mental health care has been directing for the resizing of its services and
actions of the institutional framework for the psychosocial, community and regionalized,
seeking to ensure the inclusion and social reintegration of people in mental suffering.
Therapy Community Integrative (TCI) and caring practice that have been strengthening
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and expanding progressively in the space community. It is a technology potentially rich
front the need to work with feelings related to the emotion and the subjective needs of
daily life of people in mental suffering. By means of this research was to analyze the
contributions of TCI whereas the changes in behavior, the strategies learned is the
importance which it represents in the life of users and family members of a CAPS. It is a
comprehensive research-interpretative qualitative approach, where if you used the
Thematic Oral History to guide the operationalization of the study. The scenario of
research was the Psychosocial Care Center Walk, located in the city of Joao Pessoa, a
service that develops circles Community Therapy for approximately five years. The
empirical material has been produced from interviews with twelve employees, and the
product of this material was discussed on the basis of the thematic analysis proposed by
Minayo, which subsidized the construction of a large thematic axis and three programs
as follow respectively: TCI as liberating praxis; changes that make a difference; a
therapeutic space speech, listening and learning and the TCI while strengthens ties and
motivator of empowerment. The stories of employees revealed that significant changes
have occurred in the fields personal, professional and community, from the insertion of
them in the circles of TCI, we found that this strategy promoted the recovery of
socialization processes natural that constitute the human life, directly reflecting in
processes of inclusion and social rehabilitation of people who participated on the circles
of TCI. In the discourses, employees also revealed that there were changes in personnel
and this has contributed to promote improvements in the therapeutic process, since in
TCI participants were encouraged to (re) facing its sufferings, potentiating the ransom of
citizenship and autonomy, and in the case of individuals in mental suffering, also worked
to increase awareness for the treatment. Both the users of the CAPS, as family
members, have revealed that during the circles of TCI had the opportunity to reflect on
their lives, allowing changes in their daily lives that accounted for improvements in the
quality of their lives. It was clear that the use of ICT is directly related to proposals for
inclusion and psychosocial rehabilitation of their participants, since in this therapeutic
encounter, the information emanating from compose a knowledge that leads to
resiliency, autonomy and individual empowerment and collective.
Key words: Metal health services. Social support. Family relationships.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.abratecom.org.br/publicacoes/01Discertacoes/pdf/DissertacaoMarianaPinheiro.pdf
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Resumo: A saúde mental infanto juvenil está em expansão no Brasil e os Centros de
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Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS i), na última década, têm sido implantados
em vários municípios brasileiros, visando ser equipamentos substitutivos às internações
em hospitais psiquiátricos. Esses serviços devem possuir práticas baseadas em um
modelo de atenção integral à saúde; reinserção social e intersetorialidade das ações;
adoção da redução de danos e outros princípios para atenção integral, justa e
equânime. Este estudo objetivou analisar a prática do profissional do Centro de Atenção
Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS i) na atenção ao adolescente usuário de drogas
psicoativas na perspectiva das políticas de saúde mental adotadas pelo Ministério de
Saúde em consonância com a reforma psiquiátrica em vigência. Trata-se de uma
pesquisa de abordagem qualitativa com quinze profissionais do serviço. O material
empírico foi produzido a partir da observação livre e entrevista com roteiro
semiestruturado, no período de junho a setembro de 2012. A análise do material
fundamenta-se na técnica de análise de conteúdo do tipo categorial temática, proposta
por Bardin, a qual resulta em duas unidades temáticas. As diversas faces do cuidar:
novas práticas no cuidado de adolescentes usuários de drogas psicoativas; e desafios e
obstáculos enfrentados pelos profissionais que cuidam de adolescentes. Os resultados
evidenciam a fragmentação das práticas do cuidado de adolescentes dependentes
químicos e apontam modelos de atenção em desuso. Considera-se que a fragilidade da
rede social se faz notar em várias dimensões institucionais como família, comunidade,
escola e justiça, representando a falta de adesão ao tratamento e à reinserção social
dessa demanda, sendo esse fator como o maior desafio para atenção integral à saúde.
Percebe-se que as concepções sobre o uso de drogas podem interferir no
desenvolvimento de assistência e da equidade no cuidado em saúde. Alguns
profissionais relataram dificuldades pessoais no manejo de cuidar de adolescentes
usuários de drogas, indicando, em alguns casos, a necessidade de capacitação
específica para a renovação e transformação das práticas. É necessária reorientação
da prática, buscando romper com a cultura do preconceito, da exclusão e da doença.
Consideramos que é urgente a transformação do discurso e da prática dos profissionais
no campo da saúde mental, para que o adolescente usuário de drogas possa ser
cuidado integralmente, devendo ser visto na totalidade das suas dimensões.
Palavras-chave: Adolescente. Saúde mental.

Abstract: Infantile and juvenile mental health has been spreading in Brazil and Infantile
and Juvenile Psychosocial Care Centers (CAPS i) have been implemented, in the last
decade, in several Brazilian municipalities with the purpose of being substitutive
equipments for admissions in psychiatric hospitals. These services must fulfill practices
based on a model of integral care to health; social reinsertion and intersectoral actions;
adoption of damage reduction and other principles for integral, fair and equanimous
care. This study aimed at analyzing the professional practice of the Infantile and
Juvenile Psychosocial Care Center (CAPS i) while caring for adolescents-users of
psychoactive drugs regarding the mental health policies adopted by the Health Ministry
in accordance with the present psychiatric reform. It is a research of qualitative approach
guided, firstly, by the need of understanding the study object. It was by means of face to
face contact with fifteen professionals of the researched service that the researcher
desired to understand the meanings that they attributed to their own practice.The
empirical material was produced from free observation and interview with a semistructured roadmap, from June to September 2012. The material analysis is based on
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content analysis technique, of the theme category, developed by Bardin, which results in
two theme units.
Key words: Mental health. Adolescent.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913
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Resumo: O câncer infantil repercute em todas as dimensões da vida da criança e sua
família. Dentre os aspectos psicossociais na vivência do câncer, destaca-se, de modo
peculiar, o significado sobre a doença para a criança. Este estudo teve como objetivo
compreender os significados de experienciar o câncer infantil sob a ótica da criança.
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa. Os sujeitos foram oito crianças com
câncer, na faixa etária escolar, que recebem apoio da instituição Casa da Criança. A
coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro a maio de 2012, utilizando-se
uma adaptação à técnica do desenho-estória para a produção do material empírico. A
análise procedeu-se conforme o referencial teórico-analítico da Análise de Discurso de
linha francesa, sendo produzidas três formações discursivas: sentidos e significados do
câncer e seu tratamento para a criança; limitações, sentimentos e emoções
vivenciados pela criança; minimizando experiências desagradáveis durante o
tratamento. A primeira formação discursiva revelou como foi o processo de descoberta
da criança diante do câncer, suas reações e perspectivas diante de uma doença que
reconhece ser grave, além do itinerário diagnóstico enfrentado. Um caminho permeado
de incertezas e estigmas vinculados ao câncer. Além disso, identificou-se como foi para
a criança adentrar no mundo de procedimentos terapêuticos e diagnósticos,
vivenciando os sinais e sintomas da doença, bem como os efeitos colaterais do
tratamento. Na segunda unidade discursiva, apreendeu-se as limitações vivenciadas
pela criança diante das brincadeiras, frequência escolar e hábitos alimentares.
Ademais, os sentimentos e emoções vivenciados diante de todo esse processo,
perpassando, por vezes, sentimentos negativos como o medo da morte, tristeza,
desespero e a dor, por outras, sentimentos positivos como alegria e esperança de viver
sem a enfermidade. Na terceira formação discursiva, a criança se mostrou
desenvolvendo estratégias para enfrentar a doença. Os significados do viver com o
câncer para a criança ampliaram a compreensão de como é a experiência da doença
oncológica na ótica de quem a vive. Diante disso, apreende-se que o fornecimento de
orientações adequadas e suporte psicossocial diante da descoberta da doença; a
escuta qualificada e o diálogo sensível que possibilite às crianças expor suas
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demandas; o fortalecimento das estratégias de enfrentamento desenvolvidas pela
criança; o favorecimento de um ambiente adequado para que continue desempenhando
suas atividades do brincar e escolares, mesmo diante da hospitalização, para que seu
desenvolvimento seja favorecido; constituem-se
em ações que devem ser
consideradas pelo enfermeiro oncopediátrico a fim de qualificar o cuidado à criança com
câncer e sua família.
Palavras-chave: Criança. Enfermagem oncológica. Pediatria.

Abstract: Childhood cancer affects all children„s life dimensions and their families.
Among the psychosocial aspects in the experience of cancer, there is peculiarly, the
significance of the disease to the child. This study aimed to understand the meaning of
experiencing childhood cancer from the child„s perspective. This is a qualitative study.
The subjects were eight children with cancer, in the school age, who receive support
from Children's House Institute. Data collection was performed between the months of
January to May 2012, using an adaptation from the illustration-story technique for the
production of empirical material. The analysis had proceeded according to the
theoretical and analytical referential from the French line Discourse Analysis, and
produced three discursive formations: the senses and meanings of cancer and its
treatment for the child; limitations, feelings and emotions experienced by the child;
minimizing unpleasant experiences during treatment. The first discursive formation
revealed how was the children„s discovery process before cancer, their reactions and
perspectives facing an illness that recognizes to be severe, in addition to diagnostic
itinerary faced. A path full of uncertainties and stigmas linked to cancer. Besides, it was
identified how was for the child to enter into the world of therapeutic and diagnostic
procedures, experiencing the disease„s signs and symptoms, as well as the treatment„s
side effects. The child was showed as developing strategies that could cope with
the illness. The second discursive unity seized the limitations experienced by the
child before the games, school attendance, and nutritional habits. Moreover, the
feelings and emotions experienced before this whole process, passing sometimes,
negative feelings, like fear of death, sadness, despair and pain, and for others, positive
feelings, such as joy and hope of living without the disease. In the third discursive
formation, the child showed developing strategies to cope the disease. The meanings of
living with cancer for children increased the understanding of how is the experience
with the illness in the perspective of those who live it. Before this, it is apprehended
that the provision of adequate orientations and psychosocial support before the
disease„s discovery; the qualified listening and sensitive dialogue that enables children
to express their demands; the strengthening of the coping strategies developed by the
child; the favoring of an appropriate environment to continue performing their
playing and school activities, even before the hospitalization, so that their
development is favored; constitute themselves into actions that should be
considered by pediatric oncology nurses in order to qualify the care of children with
cancer and their families.
Key words: Children. Oncology nursery. Pediatrics.
Acesso remoto ao texto integral:
http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1913
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Resumo: Na prática assistencial, percebe-se a necessidade de se instrumentalizar o
enfermeiro a fim de que ele possa avaliar a qualidade da assistência de enfermagem
por meio de indicadores obtidos a partir da implementação do processo de
enfermagem. É necessário que os enfermeiros tenham dados essenciais de
enfermagem padronizados e informatizados para avaliar a efetividade do atendimento e
demonstrar o quanto os cuidados de enfermagem contribuem para os resultados
alcançados pelo paciente. Este estudo teve por objetivo analisar a eficácia do
processo de enfermagem através de indicadores gerados por um software em
uma Unidade de Terapia Intensiva. Para cálculo dos indicadores incidência,
prevalência, taxa de efetividade diagnóstica de risco e taxa de efetividade na prevenção
de complicações, utilizou-se os diagnósticos risco de confusão aguda, risco de
constipação, risco de desequilíbrio na temperatura corporal, risco de integridade da
pele prejudicada e risco de quedas. Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, com
amostra de 17 pacientes internados no período de 28 de junho a 26 de outubro de
2013. Foram identificados 93 títulos diagnósticos e 175 diferentes prescrições de
enfermagem. Diariamente, foram formulados, em média, 21 diagnósticos e 87 ações
de enfermagem por paciente. Entre os diagnósticos, cinco foram formulados para
100% dos pacientes, e 24 para mais de 50%. Os 93 títulos diagnósticos
encontram-se em 12 (dos 13) domínios da NANDA-I. Das 87 prescrições de
enfermagem, cinco foram prescritas para 100% dos pacientes. Os diagnósticos de risco
de desequilíbrio na temperatura corporal e risco de integridade da pele prejudicada
foram os mais incidentes. O diagnóstico risco de integridade da pele prejudicada foi
prevalente em 100% dos pacientes. Os diagnósticos risco de constipação e risco de
integridade da pele prejudicada obtiveram taxa de efetividade diagnóstica de risco
de 100%. Por sua vez, tal taxa foi de 0% para o diagnóstico risco de confusão aguda. A
taxa de efetividade na prevenção de complicações para risco de confusão aguda e risco
de quedas foi de 100%; enquanto para o risco de constipação, risco de desequilíbrio
na temperatura corporal e risco de integridade da pele prejudicada, foi
respectivamente de 76,9%, 73,4% e 70,6%. Sugere-se que mais estudos com
amostras maiores e com os demais diagnósticos de enfermagem estabelecidos na
NANDA Internacional sejam realizados para possibilitar uma avaliação mais abrangente
da eficácia da utilização do processo de enfermagem em diferentes populações de
pacientes.
Palavras-chave: Indicadores de qualidade em assistência à saúde. Processos de
enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva.
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Abstract: In practice assistance, there is a need to equip nurses to check the quality of
nursing care through indicators obtained from the implementation of the nursing
process. It´s necessary that nurses have essential nursing data standardized and
computerized to assess the effectiveness of care and to demonstrate how much
the nursing care contributes to the results achieved by the patient. This study
aimed to analyze the effectiveness of the nursing process through indicators
generated by software in an intensive
care unit. To calculate the indicators
incidence, prevalence, rate of risk diagnostic effectiveness and rate of effectiveness in
preventing complications, we used the nursing diagnoses risk for acute confusion, risk
for constipation, risk for imbalanced body temperature, risk for impaired skin integrity
and risk for falls. This is a prospective cohort study with a sample of 17 patients
hospitalized in the period 28 June to 26 October 2013. There were formulated 93
nursing diagnoses and 175 nursing actions. Daily, there was formulated a mean of 21
diagnoses and 87 nursing actions per patient. Between the diagnoses, five were
formulated to 100% of patients, and 24 to more than 50%. The 93 different title
diagnoses are in 12 (of 13) NANDA-I domains. Between 87 nursing actions, five were
prescribed to 100% of patients. The diagnoses risk for imbalanced body temperature
and risk for impaired skin integrity were the most incidents. The diagnosis risk for
impaired skin integrity was prevalent in 100% of patients. The diagnoses risk for
constipation and risk for impaired skin integrity had a rate of risk diagnostic effectiveness
of 100%. This indicator was 0% to the risk for acute confusion. The rate of
effectiveness in preventing complications to the risk for acute confusion and risk for
falls was 100%, while tothe risk for constipation,risk for imbalanced body temperature
and and risk for impaired skin integrity, this indicator was 76,9%;
73,4% e
70,6%,respectively.It is suggested that further studies with larger samples and with other
diagnoses based on International NANDA should be conducted to enable a more
comprehensive assessment of effectiveness of the nursing process in different patient
populations.
Key words: Nursing process. Intensive Care Units. Quality indicators.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-9KRHMZ
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Resumo: Hanseníase, também conhecida como lepra, é tida como um dos males mais
antigos da história da humanidade, sendo relatados casos desde os tempos bíblicos.
As percepções históricas e socialmente construídas acerca da doença fizeram com
que os portadores de hanseníase fossem afastados da sociedade. As percepções
existentes na população sobre a doença, muitas vezes intensificam alguns
conceitos errôneos, favorecendo
assim, a apropriação distorcida de algumas
informações sobre transmissão, diagnóstico e tratamento, levando à estigmatização.
Para alcançar uma maior redução da carga da doença, faz-se necessário envolver a
população e investir em programas de educação para a saúde, uma vez que um dos
eixos fundamentais do controle está no diagnóstico e tratamento precoce. O objetivo
do estudo foi analisar as percepções da população da Microrregião de Almenara
sobre a hanseníase e suas relações com aspectos epidemiológicos e variáveis sóciodemográficas. O delineamento foi transversal, um inquérito domiciliar do tipo survey.
Foram selecionados 8 municípios com diferentes taxas de detecção no período de 1998
a 2009. Os participantes foram indivíduos com mais de 18 anos de idade, residentes
nas zonas urbanas. Foi realizada uma entrevista semi-estruturada, na qual se aplicou
um questionário abordando questões norteadoras relacionadas as características sóciodemográfica, epidemiológica dentre outras. Para processamento e análise dos dados
utilizou-se dos softwares MS Excel, EpiInfo, SPSS
e Statistical Software
for
Professionals (STATA). O estudo foi aprovado pelo COEP/UFMG por meio do
parecer nº ETIC 158/09. Foram entrevistados 2361 indivíduos e destes, 23,7%
apresentavam menos de um ano de estudo, 36,6% da população vivia com até um
salário mínimo; Sobre a hanseníase e seus sinais, apesar de grande parte da
população já ter ouvido falar da doença, os mesmos não sabiam sobre seus aspectos
clínicos e epidemiológicos. O sinal mais referido foi a "mancha" independentemente da
endemicidade dos municípios; a mancha com alteração de sensibilidade e a perda de
sensibilidade também foi citada pelos entrevistados. Ao realizar a associação das
percepções dos entrevistados considerando os grupos de municípios de residência,
viu-se que esse não era o único fator influenciador, o nível educacional, renda,
história de caso na família e faixa etária também se mostraram
associados às
percepções dos entrevistados. Possuir ensino superior tem 2,11 vezes a chance de
saber sobre a contagiosidade da hanseníase em relação aos que possuem menos de
um ano de escolaridade. Residir em municípios hiperendêmicos, aumenta em 4,71
vezes a chance de saber sobre a existência de tratamento se comparado aos que
residem em município silencioso. Os dados demonstraram uma defasagem nas
informações sobre a doença e tais achados contribuem para a propagação e instalação
ou agravamento das suas conseqüências sociais e físicas. Percebemos que um grande
esforço ainda tem que ser feito nesse sentido. Dessa forma, todos devem se tornar
sensibilizados e envolvidos em reforçar atividades educativas na população da
microrregião de Almenara.
Palavras-chave: Hanseníase. Inquérito domiciliar. Percepções sobre hanseníase.

Abstract: Hanseniase disease also known as leprosy, is considered as one of the oldest
evils in human history, cases being reported since biblical ages. The historical and
socially perceptions constructed known about the disease lead the leprosy patients to
be removed from society. The existing perceptions about the disease in the
population, often intensify some misconceptions, thus favoring the increase of some
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distorted information about transmission, diagnosis and treatment, leading to
stigmatization. To achieve a greater reduction of the disease, it is necessary to involve
the population and create good programs of health education because the main points
of the disease control are ther early diagnosis and treatment. The aim of the study was
to analyze the perceptions of the people in the microregion of Almenara about
leprosy and their relations with epidemiological and socio-demographic variables. The
cross-sectional study was taken, a household survey type. In the period 1998-2006
eight municipalities with different rates were selected. The participants were
individuals over 18 years old, living in urban areas. A semi-structured interview in
which a questionnaire was applied guiding addressing issues related to demographic,
epidemiological, among other characteristics. For processing and analysis of data we
used the software MS Excel, EpiInfo, SPSS and Statistical Software for Professionals
(STATA). The study was approved by Research ethics committee of the Federal
University of General Mines (COEP- UFMG) through document number ETIC 158/09.
An total of 2361 individuals were interviewed and of these, 23.7% had less than one
year of study, 36.6% lived with up to a minimum salary. About leprosy and its signs
although a great deal of the population has already heard about this disease, the
population was unaware of the clinical and epidemiological aspects. The most reported
sign was a "stain" regardless endemicity of municipalities. Stain with altered sensitivity
and loss of sensitivity was also reported by surveyed. When performing the
association of perceptions of surveyed considering the groups of municipalities it was
seen that this was not the only factor that influences; the level of education, income,
family case history and age were also associated with perceptions of respondents.
Individuals possessing higher education level have 2.11 times the chance to learn about
the contagiousness of leprosy than those who have less than one year of schooling.
Individuals living hyperendemic municipalities have 4.71 times the chance to know
about the existence of treatment compared to those who live in quiet municipality. The
data showed the inefficiency of information about the disease and these findings may
facilitate the spread and installing and/or worsening of their social and physical
consequences. We realize that a lot of efforts have still to be done accordingly. Thus,
everyone must become aware and involved in educational activities in the population of
microregion of Almenara.
Key words: Leprosy. Household survey. Perceptions about leprosy.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/809M.PDF
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Resumo: A hanseníase, apesar dos investimentos no desenvolvimento de novas
tecnologias de tratamento, diagnóstico e da adoção de novas estratégias de controle da
doença no Brasil, permanece como um problema de saúde pública no país. O município
de Almenara, localizado no Vale do Jequitinhonha-MG é prioritário para o controle da
hanseníase por apresentar um coeficiente de detecção considerado alto pelo Ministério
da Saúde. O serviço de saúde do município tem apresentado dificuldades para a
realização das ações propostas pelo Programa Nacional de Controle da Hanseníase,
uma vez que estudo na região demonstrou que a população, mesmo convivendo com a
doença ao longo de anos, tem dificuldade para compreender aspectos importantes da
doença que podem influenciar na detecção precoce de novos casos. Os conselheiros
de saúde e os líderes comunitários são sujeitos sociais importantes do município que
podem contribuir com o serviço de saúde no controle da hanseníase, por possuírem
uma grande representatividade dentro das comunidades e/ou grupos em que atuam. A
fim de envolver os sujeitos sociais do município de Almenara no controle da
hanseníase, este estudo teve como objetivo analisar a hanseníase como um problema
de saúde pública na perspectiva dos conselheiros de saúde e dos líderes comunitários
do município de Almenara. Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa. Foi
realizada com dez conselheiros de saúde e sete líderes comunitários do município de
Almenara. A coleta de dados utilizou a técnica de entrevista com roteiro
semiestruturado. O tratamento dos dados foi realizado a partir da analise qualitativa de
conteúdo proposta por Laville e Dione (1999), que permitiu a construção de duas
categorias de análise. A análise dos dados foi realizada à luz dos recortes analíticos
deste estudo. Os resultados apontam que os sujeitos sociais identificam as manchas
com perda de sensibilidade como as características da doença, mas confundem as
reações e as incapacidades físicas com os sinais da doença. O serviço de saúde tem
apresentado dificuldade para realizar o diagnóstico precoce da doença, o que tem
contribuído para a imagem da hanseníase como uma doença que não tem cura, devido
ao aparecimento das reações. A forma de transmissão da hanseníase é a principal
fonte de dúvidas em relação à doença e esteve relacionada ao medo, ao preconceito e
ao estigma das pessoas com a doença. O atraso e a dificuldade para a realização do
diagnóstico, bem como a utilização de cartazes e panfletos para divulgação da doença
junto à comunidade, foram as principais fragilidades do serviço de saúde apontadas
pelos participantes. Os líderes comunitários e os conselheiros de saúde não
reconhecem e nunca participaram das ações de controle da hanseníase no município, o
que aponta para a dificuldade que o serviço de saúde tem encontrado para promover a
mobilização social no combate à doença. Para que a hanseníase deixe de ser um
problema de saúde para o município de Almenara, é necessário que a população tomea como uma prioridade, uma vez que somente ela tem o "poder" de fazer com que a
doença torne-se prioridade para os gestores de saúde.
Palavras-chave: Hanseníase/prevenção
Percepção pública da ciência.
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Abstract: Despite investments in developing new technologies for the treatment,
diagnosis and the adoption of new strategies for disease control in Brazil, Leprosy
remains a public health problem in the country. Almenara, a municipal district located in
the Jequitinhonha Valley - MG is a priority for leprosy control for presenting a detection
rate considered high by the Ministry of Health. The county‟s healthservices have
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presented difficulties for carrying out the actions proposed by the National Leprosy
Control Programme, since a study has shown that the population, even living with the
disease for years, has difficulty to understand important disease aspects that can
influence the early detection of new cases. Health counsellors and community leaders
are important social agents of the county who can contribute to the health service in
leprosy control, for possessing a large representativeness within communities and/or
groups they serve. In order to involve Almenara‟s social agents in leprosy control, the
study aimed to assess leprosy as a public health problem from the health advisors and
community leaders‟ perspective. This paper uses a qualitative research methodology
conducted with ten health counsellors and seven community leaders from
Almenaracounty where data collection has been done under a semi-structured interview
technique. Data analysis has been carried out based on a qualitative content analysis as
proposed by Laville and Dione (1999), which allowed the data to be analysed into two
different categories. Data analysis has been performed according to the analytical
approaches in this study. The results have pointed out that social agents identify the
spots with sensitivityloss as the disease characteristics, but they mistake reactions and
physical disabilities with the disease signs. The health service has had difficulty to
perform early diagnosis of the disease, which has contributed to a scenario where
leprosy is seen as a disease that has no cure due to appearance of reactions. How
leprosy is passed on to others is the main source of doubts regarding the disease, and it
has been linked to fear, prejudice and stigma towards people who carry the disease.
The delays and difficulties in diagnosis as well as the use of posters and flyers to raise
community awareness were the main weaknesses pointed out by the participants.
Community leaders and health counsellors do not recognise and have never participated
in the efforts to control leprosy in the county, what indicates a difficulty faced by the
health service to foster a social movement in fighting the disease. For leprosy no longer
be a health problem in Almenara county, it is necessary that people treat it as a priority
since only the community has the "power" to set the disease as a priority to health
community managers.
Key words: Leprosy/prevention e control. Public perception of science. Consumer
participation.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/800M.PDF
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo determinar a prevalência de quedas
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em idosos atendidos por um serviço de atenção domiciliar privado e os fatores a
ela associados. Foi realizado estudo transversal com amostra de 202 idosos atendidos
pelo serviço de atenção domiciliar (Gerenciamento de Casos) de uma instituição
privada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os dados foram coletados por
questionário que incluiu características sociodemográficas, clínicas e comportamentais
dos idosos, além da realização de testes avaliativos acerca do nível cognitivo, nível de
dependência para as atividades instrumentais de vida diária, equilíbrio e mobilidade,
medo de cair e avaliação do domicílio. Escalas de avaliação foram aplicadas.
Foram realizadas análises descritiva, bivariada e de regressão logística. A idade média
dos idosos foi de 85 anos, sendo 76% mulheres, 87% de cor/raça branca e 60%
viúvos. Entre os 202 idosos, 15% mora sozinho; 69,3% usa óculos, 33,2% utiliza
dispositivo para auxílio da marcha e 67,8% faz uso de polifarmácia. Quanto às
patologias preexistentes, 66,8% é portador de hipertensão arterial sistêmica e
24,2% de diabetes mellitus. Observa-se que 37,2% apresenta total dependência ou
dependência grave para as atividades instrumentais de vida diária e 52% teve alteração
no teste de nível cognitivo. A prevalência de queda encontrada foi de 55% (111/202),
sendo que 22,5% dos idosos afirmou ter sofrido mais de uma queda no último ano.
Destas, 24% resultou em fratura. As variáveis que compuseram o modelo final que
melhor explicou a queda foram: uso de óculos, falta de equilíbrio imediato ao levantarse e de estabilidade de tronco, preocupação em pegar algo acima da cabeça e no
chão. Verifica-se que o perfil dessa amostra de idosos é bastante heterogêneo em
relação às características sociodemográficas, comportamentais e clínicas, quando
comparado aos idosos da comunidade
brasileira e se assemelha ao de outras
populações atendidas por serviços domiciliares. Frente ao estudo realizado, é possível
afirmar que a queda é um evento extremamente comum e consequente a uma
associação entre fatores físicos e psicológicos, corroborando a premissa de que uma
abordagem preventiva do evento quedas em idosos deve ser multissetorial,
multiprofissional e multifatorial. Descritores: idoso; acidentes por quedas; fatores de
risco; serviços de cuidados domiciliares, enfermagem geriátrica, saúde suplementar.
Palavras-chave: Acidentes por quedas. Fatores de risco. Idoso.

Abstract: This study aims establishing the prevalence of falls within a group of
elderly covered by a private home care service and its associated factors. A
cross-section research has been conducted with a sample of 202 elderly serviced
by a privet home care institution (Case Management) located in the city of Juiz de
Fora, state of Minas Gerais. The data was collected through personal interview inserted
into a survey, which included social-demographic, clinical and behavioral information
about the elderly. Alongside
the interview
were conducted evaluation tests
assessing cognitive level, dependency level for fulfillment of basic daily life activities,
balance and mobility, fearfulness towards falling and home environment. There
were performed descriptive as well as bivariate and logistic regression analysis. The
average age was 85 years old, being 76% of the interviewed, women, 87% white
Caucasian and 60% widows. Among the 202 elderly, 15% live alone; 69,3% wear
glasses; 33,22% make use of some sort of walking support device and 67,8% are
polymedicated. Results related to pre-existing pathologies show that 66,8% of the
sample have systemic arterial hypertension and 24,2% suffer from diabetes mellitus. It's
evident that 37,2% of the interviewed patients present total or severe dependency levels

426

for fulfilling basic daily life activities and 52% have shown some alteration in the
cognitive test. The verified prevalence of falls was of 55% (111/202), aggravated by the
fact that 22,5% of the elderly affirm to have fallen more than once in the past year. 24%
of all falls have resulted in fractures. The following variables accounted for the final
model and better explain the occurrence of falls: the use of glasses, lack of immediate
balance upon standing up, instability of the torso, the attempt of reaching things above
the head or picking up from the ground. It can be noticed that the profile of the sample is
highly heterogeneous in relation to the social-demographic as well as the
behavioral and
clinical characteristics encountered among the regular elderly
population in Brazil. Nonetheless, the sample also resembles the characteristics found in
other populations assisted by home care services. Given the results obtained from the
study it's possible to affirm that falling is an extremely common event, consequent of
physical and psychological factors, which corroborates to the fact that fall prevention for
the elderly should be multi-sector, multi-professional and multi- factorial.
Key words: Aged. Accidental falls. Risk factors.
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Orientador: Silva, Kênia Lara
Resumo: Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, ancorada na corrente filosófica do
Materialismo Histórico-Dialético, objetiva analisar a abordagem da advocacia em saúde
como competência para a promoção da saúde na formação do enfermeiro em uma
escola de enfermagem pública do Estado de Minas Gerais, Brasil. Os dados foram
obtidos por meio de entrevistas com docentes e estudantes do Curso de Graduação em
Enfermagem da UFMG, e sua análise sustentou-se na Análise Crítica do Discurso em
aproximação ao referencial de Norman Fairclough. Os resultados indicam a imprecisão
conceitual sobre as competências para a promoção da saúde no discurso dos
participantes, prevalecendo neste a compreensão da educação em saúde como
conhecimento e habilidade centrais do enfermeiro, o que revela um conceito restrito
tanto da promoção da saúde quanto das competências neste campo. No que se refere
à advocacia em saúde, os achados revelam uma indefinição em relação ao termo, uma
vez que encontrou-se uma iversidade de sentidos atribuídos a ele, quer seja na defesa
do direito jurídico, como também na defesa dos direitos do usuário ou na luta e
participação social pela construção da cidadania. Apesar de demonstrar a fragilidade da
abordagem da advocacia em saúde na formação profissional, foi evidente que a
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discussão do papel político do enfermeiro apresenta-se mais elaborada e crítica,
assumindo diferentes nuances. Contudo, o discurso dos participantes é caracterizado
como saudosista, atrelado à memória do passado e demarcado pela temporalidade dos
movimentos decisórios da construção do SUS, com o importante papel que a
enfermagem cumpriu nessa época. No entanto, manifestou-se o sentimento de que o
contexto da geração atual determina a atuação do enfermeiro como "muito dócil, tímido,
introvertido, desmotivado", indicando a necessidade de se retomar a garra, a força e a
voz da categoria. Há o claro reconhecimento de que a abordagem do papel político na
formação profissional não se enquadra em uma disciplina ou um conteúdo, sendo
perceptível no discurso dos participantes a negação da fragmentação do ensino e a
crítica ao processo de formação centrado na técnica. A vivência nos estágios
curriculares, com destaque para o internato rural, encontra-se como a principal
estratégia indicada para o desenvolvimento das competências para a promoção da
saúde na formação do enfermeiro. Entretanto, chama atenção a insuficiência de
estratégias que desenvolvam a competência política do enfermeiro, uma vez que os
dispositivos reconhecidos como potenciais para esse processo já estão incorporados na
formação, sem, contudo, possibilitar o salto de qualidade para uma atuação efetiva e
socialmente reconhecida. Com isso, indica-se, dialeticamente, a necessidade de se
superarem as contradições e avançar em movimentos que reforcem o papel político,
crítico e ativo do enfermeiro, desde a sua formação, na defesa da saúde e na garantia
da cidadania, como competência central para a promoção da saúde.
Palavras-chave: Advocacia em saúde. Promoção da saúde. Recursos humanos em
saúde.

Abstract: This research proposes to analyze the approach of advocacy in health as a
competency for health promotion in nursing education of a nursing school public in
Brazil. This is a qualitative research, anchored in the philosophical current of historical
and dialectical materialism. The data here presented have been obtained through
interviews with teachers and students of UFMG, nursing undergraduate course. The
analysis was carried out based on the critical discourse analysis proposed by norman
fairclough and its results indicate a conceptual imprecision in the interviewees discourse
concerning the competencies for health promotion, as they highlighted the ability of
providing health education as the nurses most important skill. This reveals a very limited
concept of health promotion, as well as of the competencies which should be developed
in this field. When it comes to advocacy in health, the findings reveal an even stronger
conceptual imprecision, as a diversity of meanings were given to the expression,
connecting it to legal aspects, as well as to the defense of the users rights, to the fight
for the professional categorys rights and to social participation and citizenship. Although
there can be observed a fragility of the approach of advocacy in health in the formation
of health professionals, it became evident that the discussion of the nurse political role
has become more elaborate and more critical, with different points of view on the matter.
There can be noticed a strong amount of nostalgia in the participants discourse, since
they try to recover the memory of the decisive moments of the implementation of the
Unified Health System, emphasizing the important role conducted by the professional
category of Nursing at the time. When it comes to their evaluation of the nurses political
attitude in present days, however, the participants suggested that the current generation
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is "too docile, shy, introvert and demotivated", and in need to reconstruct their will, their
strength and their voice. There is a clear acknowledgement of the fact that the approach
of the nurses? political role during their education is not defined as part of a discipline or
content, as well as a denial of the fragmentation of the teaching methods and a critical
posture regarding the focus on technique. The experience provided by curricular
internships, especially the rural internship, is considered by the participants as the main
strategy for the development of competencies for health promotion during the nurses
formation. Nevertheless one can conclude on the insufficiency of these strategies, since
they have been part of the curriculum for a long time, but have not been able to provide
a leap in quality for a more effective and socially recognized political practice. Therefore,
this text indicates, dialectically, the necessity of overcoming these contradictions to
move forward with movements which reinforce a more political, critical and active
nursing practice from the very beginning of formation, putting defense of health and of
citizenship as the main competency for health promotion.
Key words: Advocacy in health. Health promotion. Human resources for health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/799M.PDF
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Resumo: O acesso aos serviços de saúde é definido de diferentes formas, por
diversos autores. Adotou-se o conceito de acesso que o compreende em sua dimensão
sócio-organizacional do serviço, como a inserção dos usuários na ESF e a capacidade
dos profissionais de saúde em resolver as demandas dos usuários entre os diferentes
níveis de atenção. O estudo teve como objetivo compreender o acesso à Atenção
Primária à Saúde (APS) na perspectiva de usuários e profissionais da Estratégia Saúde
da Família de um município do Vale Jequitinhonha - MG. O método de escolha foi o
Estudo de Casode abordagem qualitativa. A coleta foi realizada em duas equipes da
ESF do município de Diamantina, localizado no Vale Jequitinhonha/MG. Os sujeitos
foram treze profissionais de saúde, trinta usuários e três coordenadores da APS. A
coleta de dados ocorreu por meio de entrevista individual com roteiro
semiestruturado e observação assistemática. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa e foram respeitadosos Termos da Resolução CNS 196/96. Realizouse análise de conteúdo temático proposta por Bardin, da qual emergiram
duas
categorias analíticas denominadas como: O acesso na ESF: uma visão dos usuários e
profissionais de saúde subdivida em quatro subcategorias; e;Estratégias para o
acesso: acolhimento e resolutividade,
com duas subcategorias. O estudo mostra
que o acesso ocorre preferencialmente na ESF, mesmo com impeditivos geográficos,
econômicos e funcionais. Os aspectos geográficos referem-se à dificuldade de
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locomoção e de transporte dos usuários para chegarem até a equipe da ESF. Na
dimensão econômica, observou-se escassez de recursos destinados para a realização
de atividades na APS que se apresenta (des) abastecida de insumos e medicamentos.
O acesso funcional demonstrou as dificuldades de referencia e contrarreferência que
interrompem o fluxo de atenção na rede de saúde e a grande demanda espontânea que
dificulta a programação de ações pelos profissionais da APS. Também foi possível
verificar, que o acolhimento e a resolutividade do profissional são instrumentos de
melhoria do acesso, continuidade dos cuidados em saúde e integralidade da
assistência. Destacou-se a valorização do vínculo, da afetividade e da empatia, como
tecnologias leves do cuidado para a inserção no serviço. O usuário reconhece o
profissional que busca atender as demandas, apesar das limitações da rede municipal.
Conclui-se que o acesso aos serviços de saúde depende de diferentes atributos
administrativos para reduzir os entraves cotidianos. Mesmo com aspectos impeditivos,
os usuários reconhecem a ESF como porta de entrada preferencial do sistema de
saúde, além de compreenderem que as dificuldades de continuidade da atenção estão
relacionadas principalmente aos prestadores de serviços e à assistência secundária
e terciária.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Atenção primária à saúde. Saúde
coletiva.

Abstract: The access to health services is defined in different ways by different
authors. This study adopted a concept of access that understand the service in its
social/organizational dimension, as the insertion of users in the Family Health Strategy
(FHS) and the ability of health professionals to address the needs of users between
different care levels. This study has the objective comprehend the access to the primary
health care from the FHS perspective of users and professionals from a county in the
Jequitinhonha Valley -MG. A qualitative case study has been the chosen methodology
for the present study. Data collection was conducted in two FHS teams from
Diamantina, located in the Valley Jequitinhonha / MG. Thirteen health
professionals, thirty users and three coordinators of the Primary Health Care (PHC) were
the subjects. Data collection was conducted
through individual
semi-structured
interviews and systematic observation. The Ethics and Research committee
approved the study and the CNS 196/96 Resolutions terms have been complied with. A
content analysis proposed by Bardin has been conducted from which two categories
emerged. The access to the FHS: users and health care professionals perceptions.
Subdivided into four subcategories; and the strategies for its access: User
embracement and solving capacity. The access preferably occurs via FHS despite
geographical, economical and functional barriers. Geographical barriers are due to
limited mobility and transportation; economical to the lack of resources allocated to
the PHC that is (deprived) provided with supplies and medicine; and functional
barriers because of the difficulty in attention flow and high spontaneous demand
which complicates activity planning by PHC professionals. It was also observed that user
embracement and solving capacity of the PHC professionals are the access
improvement tools, health care continuity and health care comprehensiveness. The
importance given to bonding,
affection and empathy
have become remarkable
elements towards including patients into the services. The user acknowledges the
professional who seeks to meet their demands in spite of the municipal network
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limitations. It is therefore concluded that access to heath services depends on several
administrative attributes to reduce daily barriers. Even with those barriers, users
recognise the FHS as a preferred health system gateway, and understand the
difficulties of care continuity are mainly related to service providers and to the secondary
and tertiary care.
Key words: Health service acessibility. Primary health care. Public health.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 18836
CARVALHO, Rafael Lima Rodrigues de. Fatores de risco para infecção de sítio
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Orientador: Ercole, Flávia Falci
Resumo: Trata-se de um corte histórico com informações de 17.707 pacientes
submetidos a diversos tipos de procedimentos cirúrgicos em um hospital de ensino de
Belo Horizonte, Minas Gerais, nos anos de 2008 a 2011. Este estudo teve como
objetivo geral analisar os aspectos epidemiológicos da Infecção de sítio cirúrgico nos
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos gerais. Como objetivos específicos
visou-se estimar a incidência global de infecção; estimar a incidência de infecção nos
diferentes tipos cirúrgicos estudados; identificar dentre as variáveis coletadas os
possíveis fatores de risco predisponentes a infecção de sítio cirúrgico; identificar os
microrganismos responsáveis pela infecção; e comparar o poder de predição do Índice
de Risco de Infecção Cirúrgica com o modelo construído pelas variáveis do banco
estudado. Para alcançar os objetivos propostos, os dados foram analisados de maneira
descritiva e posteriormente foi montado um modelo de regressão logística para verificar
a associação das variáveis coletadas com a Infecção de Sítio Cirúrgico. Foi encontrada
uma incidência de 3,32% [IC 95% = 3,06 - 3,59]. Os procedimentos que obtiveram
maior incidência foram as cirurgias de revascularização periférica, 14,52% [IC 95% =
9,79 - 20,41]; a cirurgias no baço 14,29% [IC 95% = 1,77 - 42,81] e cirurgias no ducto
biliar 13,86% [IC 95% = 8,99 - 20,06]. Os fatores de risco associados à infecção foram:
Tempo de internação pré-operatória maior que 24 horas, tempo operatório maior que
2 horas, classificação do Potencial de Contaminação da Ferida Operatória, American
Association of Anesthesiologists e tempo de internação pós-operatória maior que 2 dias.
O Staphyloccocus aureus foi a bactéria mais prevalente encontradas nas culturas
realizadas (43 das 177 culturas), seguida pela Escherichia
coli. Os dados
encontrados no estudo similares a estudos semelhantes encontrados na literatura
internacional, com exceção do tempo de internação pré e pós- operatório como fator de
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risco para ISC e da taxa de infecção global, maior em relação a estudos realizados nos
EUA. Isso indica que ainda são necessários grandes esforços para a redução das taxas
de infecção cirúrgica em populações semelhantes ao do presente estudo e são
necessários mais estudos para compreender melhor os fatores de riscos que
predispõem à ISC nesta população.
Palavras-chave: Enfermagem. Fatores de risco. Infecção da ferida operatória.

Abstract: This is a historical cohort study from the data of 17.707 patients who
underwent any surgical procedure in a teaching hospital in Belo Horizonte, Minas
Gerais, between the years of 2008 and 2011. This study had as main objective to
analyze the epidemiological aspects of the Surgical Site Infection (SSI) in the patients
who underwent general surgical procedures. As secondary objectives it aim to assess
the global SSI incidence; to estimate the SSI incidence in different types of surgical
procedures; to identify the risk factors for SSI in the collected variables; to identify the
main microorganisms responsible for the SSI; and to compare the prediction power of
NISS risk index compared with the model built with this study database. To achieve the
proposed objectives the data was analyzed descriptively and it was build a logistic
regression model to verify the association of the study variables with the SSI. It was
found a global incidence of 3,32% [CI 95% = 3,06 - 3,59]. The procedures that had the
greatest SSI incidence was Peripheral vascular bypass surgery, 14,52% [CI 95% = 9,7920,41]; Spleen surgery, 14,29% [CI 95% = 1,77-42,81]; and gallbladder surgeries,
13,86% [CI 95% = 8,99- 20,06]. The risk factors related with the SSI in the logistic
regression model was preoperative hospital time longer than 24 hours, surgical length,
Wound Class, ASA index and postoperative hospital time longer than 2 days. The
Staphyloccocus aureus was the most prevalent bacteria isolated from the patients
diagnosed with SSI (47 out of 177), being followed by Escherichia coli. The data found in
this study is similar to those in international papers, except in this study pre- operative
hospital time longer than 24 hours and postoperative hospital time longer than 2 days
were also a risk factor. Another difference was the SSI incidence rate, it was greater
than the incidence found in research‟s with the American population. This indicates that
great efforts are necessary to reduce the SSI rates in surgical populations similar to this
study and more studies are needed to better comprehend the risk factors for SSI in this
population.
Key words: Surgical wound infection. Risk factors. Nursing.

Nº de Classificação: 18831
CAMPOS, Camila Cláudia. Incidência de infecção do trato urinário relacionada ao
uso do catéter urinário de demora em centros de terapia intensiva: comparação
entre duas técnicas de limpeza periuretral. 2014. p.102. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Saúde e Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas
Gerais; 2014.
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Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em saúde e em enfermagem
Orientador: Ercole, Flávia Falci
Resumo: Este trabalho é uma coorte prospectiva não concorrente com informações de
301 pacientes internados em Centros de Terapia Intensiva de dois hospitais
públicos de grande porte de Belo Horizonte, Minas Gerais, entre os meses de julho a
dezembro de 2011. Este estudo teve como objetivo geral comparar as incidências de
infecção do trato urinário em pacientes submetidos ao cateterismo urinário de demora,
em que a limpeza periuretral foi feita utilizando-se água e sabão ou antisséptico. Como
objetivos específicos, pretendeu-se estimar as incidências de infecção do trato urinário
em cada hospital; identificar possíveis fatores de risco para ocorrência desta infecção;
verificar a associação destes fatores de risco com a infecção do trato urinário, bem
como a identificação dos microrganismos causadores desta infecção. Para alcançar os
objetivos propostos, analisaram-se os dados descritivamente e em seguida realizou-se
o cálculo da densidade de incidência. Para verificar a associação das variáveis
coletadas com a infecção do trato urinário foi realizada a regressão logística. Dos 301
pacientes, 21 desenvolveram a infecção, sendo 52,38% do sexo masculino e com idade
superior a 60 anos. A incidência global foi de 6,34 infecções/1000 cateteres-dia.
Comparando-se os dois hospitais, o hospital que utilizou água e sabão para limpeza
periuretral apresentou incidência maior do que o hospital que utilizou antisséptico,
13,69
infecções/1000
cateteres-dia
e
3,06
infecções/1000
cateteres-dia
respectivamente. O fator de risco identificado foi a utilização da técnica de limpeza com
água e sabão e o tempo de internação no CTI. Os microrganismos mais prevalentes
nas uroculturas realizadas foram Candida sp.(23,80%), seguida pelas espécies de
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae, presentes cada
uma em 3 uroculturas (14,28%). Esse resultado contradiz os achados na literatura, e
reforma a necessidade de estudos primários que identifiquem a solução mais segura
para a realização da limpeza periuretral com vistas à redução da infecção do trato
urinário relacionada ao uso do cateter urinário de demora.
Palavras-chave: Cateterismo urinário. Centros de terapia intensiva. Infecções urinárias.

Abstract: This work is a non - concurrent prospective cohort with information on
301 patients admitted to intensive care units from two large public hospitals of
Belo Horizonte, Minas Gerais, between the months of July to December 2011. This
study had as main objective compare the incidence of urinary tract infection in patients
undergoing urinary indwelling catheterization in the periurethral cleaning was done using
soap and water or antiseptic. As specific objectives, we sought to estimate the incidence
of urinary tract infections in each hospital; identify possible risk factors for the
occurrence of this infection; determine the association of these risk factors with urinary
tract infection, as well as the identification of causative organisms of this infection.
To achieve the proposed objectives, we analyzed data descriptively and then there was
the calculation of incidence density. To verify the association of the variables collected
with urinary tract infection logistic regression was performed. Of the 301 patients, 21
developed the infection, 52.38 % being male and over the age of 60. The overall
incidence was 6.34 infections/1000 catheter - days. Comparing the two hospitals, the
hospital that used soap and water to clean the periurethral showed higher
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incidence than that used hospital antiseptic, 13, 69 infections/1000 catheters - day
and 3.06 infections/1000 catheter-days, respectively. The identified risk factor was the
use of the cleaning with soap and water and length of stay in the ICU. The most
prevalent microorganisms in the urine cultures was Candida sp.(23,80%), followed by
the species of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae,
presents in three urine cultures each (14,28%). This result contradicts the findings in
the literature, and reinforces the need for primary studies that identify the safest
solution for the realization of periurethral cleaning in order to reduce the infection
related to the use of urinary indwelling catheter urinary tract.
Key words: Urinary catheterization. Urinary tract infections. Intensive care units.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ANDO-9L2FTW
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p.136. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Minas Gerais. Minas Gerais; 2014.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão dos serviços de saúde e de
enfermagem.
Orientador: Brito, Maria José Menezes
Resumo: Considerando os pressupostos acerca da construção da identidade social e
os desafios organizacionais, estruturais, profissionais e ideológicos inscritos no atual
cenário do modelo assistencial em saúde no Brasil emergiu este estudo, que teve como
objetivo compreender a configuração identitária de enfermeiros da estratégia de saúde
da família de um município do interior do estado de Minas Gerais. Para tanto, como
percurso metodológico utilizou-se a abordagem qualitativa, elegendo como estratégia
para coleta de dados a entrevista orientada por roteiro semi-estruturado. A análise dos
dados seguiu os pressupostos da análise de conteúdo, organizada por eixos
temáticos. O cenário da pesquisa constituiu-se de um município localizado no interior
do estado de Minas Gerais, com quatro equipes da estratégia de saúde da família. De
tal modo, após aceitação do convite e assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), participaram desta pesquisa vinte e um sujeitos, estratificados para
análise entre sujeitos nucleares (quatro enfermeiros) e sujeitos secundários (quatro
auxiliares de enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde, um médico, um
coordenador da atenção primária, um gestor municipal de saúde, cinco usuários do
serviço, um odontólogo). Os dados obtidos das entrevistas foram tratados considerando
a configuração da identidade social do enfermeiro, em face da caracterização da
identidade virtual - obtida pela análise das falas dos sujeitos secundários - e da
identidade real dos enfermeiros - obtida pela análise das falas dos sujeitos nucleares culminando na conformação da configuração identitária dos enfermeiros da estratégia
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de saúde da família de tal município. A análise dos dados permitiu compreender que a
configuração identitária de tais enfermeiros é complexa e está em permanente
reconstrução e possui fatores determinantes tais como a satisfação e a valorização
no trabalho; fatores facilitadores e dificultadores em serviço como a organização, a
infraestrutura e a educação permanente da equipe e comunidade; a interferência de
agentes políticos no cotidiano da equipe, a manutenção do curativismo e a incipiência
das ações de promoção
da saúde; os relacionamentos interpessoais entre
equipe-usuário-gestão; e o estabelecimento do vínculo entre a equipe e a comunidade
para que o cuidado se efetive.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Crise de identidade. Enfermeiros.

Abstract: Considering the assumptions about the construction of social identity and the
organizational, structural, ideological challenges enrolled in the current scenario of the
healthcare model in Brazil this study was emerged which aimed to understand the
configuration of nurses‟ identity of the family health strategy of a municipality in the state
of Minas Gerais. For that, it was used a methodology of qualitative approach, choosing
as a strategy for data collection a guided interview guided by a semi - structured
interview. Data analysis followed the assumptions concerning content analysis,
organized by theme. The setting of the research was the city which is located in the
state of Minas Gerais, with a four teams of family´s health strategy. So, after
acceptance of the invitation signing and the informed consent (IC), participated in
this research twenty one subjects, stratified for analysis of nuclear subjects (four
nurses) and secondary subjects (four auxiliary nursing four agents Community health,
physician, primary care coordinator, a municipal health officer, five users of the
service, a dentist). Data from the interviews were treated considering the
configuration of the social identity of the nurse in the face of the characterization
of virtual identity - obtained by analyzing the speech of secondary subjects - and the
real identity of nurses - obtained by analyzing the speeches of the nuclear subject
- culminating in shaping the identity configuration of nurses from this city of family
health strategy. Data analysis allows us to understand that the identity of such
configuration nurses is complex and in constant reconstruction and has determinant
factors such as satisfaction and appreciation at work, the facilitating and hindering
factors in service to the organization, infrastructure and ongoing education of staff and
community; interference from politicians in daily staff , maintenance of centered
medical model and incipient actions for the promotion of health, interpersonal
relationships between staff - user - management, and the establishment of a bond
between the team and community so that the care becomes effective.
Key words: Nurses. Identity crisis. Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ANDO-9KYPQS
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DAMASCENO, Eduardo Caires. Fatores associados à hipertensão arterial em
funcionários de uma univesidade pública. 2014. p.129. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais;
2014.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Pimenta, Adriano Marçal
Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar fatores associados à hipertensão
arterial sistêmica (HAS). Para tal, foi conduzido um estudo epidemiológico,
transversal e analítico, com 207 funcionários do campus saúde de uma
universidade pública de Belo Horizonte - MG. Foi aplicado questionário para avaliar
dados demográficos, socioeconômicos, antropométricos, de estilo de vida e de
condições de trabalho. A HAS foi definida consoante os critérios propostos pela
Sociedade Brasileira de Hipertensão: pressão arterial sistólica = 140 mmHg e/ou
pressão arterial diastólica = 90 mmHg e/ou uso de medicação anti-hipertensiva.
Realizou-se análise estatística descritiva (frequências absolutas e relativas), bivariada
(testes de qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher) e multivariada (Regressão de
Poisson), com nível de significância de 5% (p < 0,05). A prevalência da HAS foi de
33,3% (IC 95%: 27,0 / 40,2). Além disso, em nossa amostra, assumiu relevância a
prevalência elevada de indivíduos com pressão arterial acima de 130/85 mmHg 47,8%, IC 95%: 40,9-54,9 - valor de referência que define, segundo a National
Cholesterol Education Program -Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III),
a
hipertensão para fins diagnósticos de síndrome metabólica. No modelo final,após
ajuste multivariado dos dados, sexo masculino (RP: 1,93; IC 95%: 1,34-2,78), perímetro
de cintura [= 88 (feminino); = 102 (masculino); RP: 1,85; IC 95%: 2,28–2,68)] e a
variável demanda-controle (ativo: alta demanda/alto controle; RP: 0,37; IC 95%:
0,19–0,73) permaneceram independentemente associados à HAS. A prevalência de
HAS foi alta e fatores modificáveis
permaneceram associados a este desfecho,
devendo ser apreciados nas discussões acerca das ações de promoção à saúde do
trabalhador, com ênfase na obesidade abdominal e nas condições de trabalho.
Palavras-chave: Condições de trabalho. Hipertensão. Trabalhadores
Abstract: The objective of this study was to analyze factors associated with
hypertension (HTA). To this end, it was conducted an epidemiological, cross-sectional
and analytical study, with 207 employees of the health campus of a public university in
Belo Horizonte - MG, Brazil. The questionnaire was applied to assess demographic,
socioeconomic, anthropometric, lifestyle data and working conditions. The HTA was
defined according to criteria proposed by the Brazilian Society of Hypertension: systolic
blood pressure = 140 mmHg and/or diastolic blood pressure = 90 mmHg and/or use of
antihypertensive medications. It was performed a statistical analysis in the following
levels: descriptive (absolute and relative frequencies), bivariate (Pearson‟s chisquare test and Fisher's exact test) and multivariate (Poisson regression) with
significance level set at 5% (p <0.05). The prevalence of HTA was 33.3% (95% CI: 27.0
to 40.2). Moreover, in our sample, assumed relevance the high prevalence of individuals
with blood pressure above 130/85 mmHg - 47.8%,
95% CI: 40.9 to 54.9 reference value that defines, according to National Cholesterol Education ProgramAdult Treatment Panel III (NCEP-ATP
III), the hypertension aiming at getting a
diagnosis of metabolic syndrome. In the final model, after multivariate adjustment of

436

data, males (PR: 1.93; CI 95%: 1.34-2.78), waist circumference [(= 88 (female) = 102
(male), RP: 1.85, 95% CI: 2.28 to 2.68)] and variable demand-control (active - high
demand / high control; PR: 0.37, 95% CI: 0.19 to 0.73) remained independently
associated with HTA. The prevalence of HTA was high and modifiable factors
remained associated with this outcome, and it should be considered in discussions
regarding actions for health promotion of the workers, focusing in the abdominal obesity
and work conditions.
Key words: Hypertension. Workers. Working conditions.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/798M.PDF
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AQUINO, Ana Luiza de. Fatores associados à obesidade central em funcionários
do campus saúde de uma universidade pública. 2014. p.101. Dissertação de
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Gerais; 2014.
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Resumo: A obesidade tem sido reconhecida como epidemia global e um grave
problema de saúde pública, e quando localizada na região central, também chamada de
obesidade central (OC), pode elevar o risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2,
além de também constituir-se em preditor para doenças cardiovasculares. Trata-se de
um estudo epidemiológico, transversal e analítico, conduzido com o objetivo de analisar
os fatores associados à OC em funcionários do campus saúde de uma universidade
pública. A amostra foi constituída de 207 participantes, de ambos os sexos, com idades
entre 20 e 60 anos dos quais foram coletados dados demográficos, socioeconômicos,
antropométricos, do estilo de vida e das condições de trabalho. A OC foi definida pelo
PC de acordo com os pontos de corte propostos pela NCEP-ATPIII, IDF e pela medida
da RCQ. Realizou-se análise estatística descritiva (frequências absolutas e relativas),
bivariada (testes de qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher) e multivariada
(Regressão de Poisson) com nível de significância de 5% (p < 0,05). A prevalência de
OC foi de 33,8% (IC95%: 27,4-40,7) NCEP-ATP III, 63,3% (IC95%: 56,3-69,8) IDF e
29,0% (IC95%: 22,9-35,6) RCQ. Os perfis antropométrico, bioquímico, nutricional e
estilo de vida dos trabalhadores avaliados apresentaram-se inadequados, com altas
frequências de adiposidade global, de dislipidemias e de hiperglicemia, hábitos
alimentares inadequados e consumo regular de bebida alcoólica. O sexo feminino RCQ
(RP: 2,28; IC95%: 1,28-4,06), o aumento da idade [NCEP-ATP III (RP: 1,04; IC95%:
1,01-1,06); IDF (RP: 1,01; IC95%: 1,00-1,02); RCQ (RP: 1,03; IC95%: 1,01-1,05)] e a
prática de atividade física [NCEP-ATP III = ativo (RP: 0,36; IC95%: 0,18-0,71); IDF =
ativo (RP: 0,72; IC95%: 0,54-097); RCQ = ativo (RP: 0,27; IC95%: 0,11-0,66)] se
associaram independentemente à OC. É importante que esses achados sejam
considerados nas discussões sobre promoção de saúde do trabalhador, com o intuito
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de estabelecer medidas de prevenção, controle e tratamento da OC neste grupo
populacional e, consequentemente diminuição das doenças crônicas não
transmissíveis, com ênfase, principalmente, na prática regular de atividade física.
Palavras-chave: Diagnóstico. Obesidade central. Trabalhadores.

Abstract: Obesity has been recognized as a global epidemic and a serious public health
problem, and its locate in the central region, also known as central obesity (CO) may
increase the risk for developing type 2 diabetes, and is also constitute a predictor for
cardiovascular disease. This is an epidemiological, cross-sectional and analytic study
conducted in order to examine the factors associated with CO in employees of health
campus of a public university. The sample consisted of 207 participants, of both sexes,
aged between 18 and 60 years, whose demographic, socioeconomic, anthropometric,
lifestyle and work conditions data were collected. The CO was defined according to the
criteria proposed by NCEP-ATPIII, IDF and the measurement of WHR. It were done
statistical analysis descriptive (absolute and relative frequencies), bivariate (chi-square
test and Fisher's exact test) and multivariate analysis (Poisson regression) with
significance level of 5% (p < 0.05). The prevalence of CO was 33.8% (95% CI: 27.4 to
40.7) NCEP-ATP III, 63.3% (95% CI: 56.3 to 69.8) IDF, and 29.0% (95% CI: 22.9 to
35.6) WHR. The anthropometric, biochemical, nutritional and lifestyle profiles of workers
were very poor, with high prevalence of global obesity, dyslipidemia and hyperglycemia,
inadequate dietary habits, and regular alcohol consumption. The female sex WHR (OR:
2.28, 95% CI 1.28 to 4.06), increasing age [NCEP-ATP III (PR: 1.04, 95% CI: 1.01-1.06);
IDF (PR: 1.01, 95% CI 1.00 to 1.02); WHR (PR = 1.03, 95% CI: 1.01-1.05)] and physical
activity [NCEP-ATP III = active (PR: 0.36, 95% CI 0.18 to 0.71); IDF = active (PR: 0.72,
95% CI 0.54 to 097); WHR = active (PR: 0, 27, 95% CI 0.11 to 0.66)] were
independently associated with CO. It is important that these findings are considered in
discussions on promoting worker health, aiming to establish measures for prevention,
control and treatment of CO in this population and consequently decrease of chronic
non-communicable diseases, emphasizing, especially, the regular physical practice.
Key words: Central obesity. Workers. Diagnosis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/792M.PDF
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Resumo: Nas últimas duas décadas, pesquisas e movimentos sociais debatem a pauta
da saúde do homem levantando contradições inerentes às práticas de saúde e aos
processos de saúde e doença dos homens, em vários espaços. Uma acumulação de
conhecimento e discussões tem sido instaurada no sentido de possibilitar modificações
com vistas a ampliar o reconhecimento de suas necessidades de saúde na formulação
de programas e políticas pública de saúde. Desse modo, realizou-se essa pesquisa que
tem como objetivo geral analisar as necessidades de saúde de homens usuários de
uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Trata-se de um estudo exploratório descritivo de
abordagem qualitativa realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em que
atuam quatro equipes de saúde da família no distrito Norte da cidade de Belo
Horizonte/Minas Gerais. Os sujeitos do estudo foram 27 homens adultos na faixa etária
de 20 a 59 anos, moradores da área de abrangência que buscavam este serviço por
qualquer motivo. Foram realizadas entrevistas individuais com os sujeitos, a partir de
um roteiro de entrevista semi estruturado. As entrevistas foram gravadas, transcritas e
submetidas à análise de conteúdo utilizando-se como categoria de análise
necessidades em saúde. Foram identificadas três categorias: a) a centralidade do
trabalho na determinação das necessidades de saúde; b) o acolhimento e o vínculo:
marcas de valor das práticas profissionais na atenção primária à saúde; c) as
masculinidades e alienação dos homens em relação às práticas e tecnologias de saúde:
limites da autonomia e do autocuidado. Os resultados revelaram que para os homens
atuarem na busca pela satisfação de suas necessidades de saúde, precisam superar
contradições inerentes à inserção social, a partir do trabalho e dos papéis sociais de
gênero que assumem. Em relação aos serviços de saúde, principalmente aos
desenvolvidos nas UBS, o valor das práticas profissionais é mediado pela construção
de vínculo e capacidade dos profissionais de saúde em acolher, reconhecer e satisfazer
necessidades. A atitude profissional acolhedora e o vínculo profissional usuário se
configuram marcas de valor das práticas profissionais na Atenção Primária à Saúde
(APS). As masculinidades e as barreiras que distanciam os homens das práticas de
cuidado, incluindo as construídas na Atenção Primária à Saúde, impõem condições que
precisam ser superadas para possibilitar que eles desenvolvam suas necessidades
radicais de saúde a partir da experiência de autocuidado. Sendo assim, a educação em
saúde e as experiências de cuidado mediadas pela relação profissional usuário na APS
possuem potencial para possibilitar aos homens reconhecerem suas necessidades de
saúde e como sujeitos de cuidado. Contudo, para que os homens sejam reconhecidos
socialmente como sujeitos de cuidado e de necessidades de saúde é fundamental que
essa mudança se inicie na singularidade a partir de transformações que implicam a
reconstrução das masculinidades dos sujeitos e suas necessidades de saúde.
Palavras-chave: Educação em saúde. Necessidades em saúde. Saúde do homem.

Abstract: In the last two decades, research and social movements discuss the agenda
for men's health, raising contradictions inherent to health practices and men's health and
disease processes in many aspects. An wealth of knowledge and discussion has been
created in order to allow changes to achieve wider recognition of men's health needs in
the formulation of policies and programs of public health. Thus, this research aims at
analyzing the health needs of men, users of a public Basic Health Unit (BHU) in Brazil.
This is an exploratory study with a qualitative approach performed at a BHU in which
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four teams of Family Medicine work, in the North district of the city of Belo Horizonte,
Minas Gerais. The study subjects were 27 adult men aged between 20 and 59 years
residents in the area covered by this service, who needed it for any reason. Individual
interviews were also held with the subjects from a semi-structured interview guide. The
interviews were recorded, transcribed and subjected to content analysis using
healthcare needs as a category of analysis. We identified three categories: a) the
centrality of work in determining health needs; b) reception and bonds: the main value of
professional practices in Primary Health Care (PHC); c) men's alienation and masculinity
to practices regarding health technologies: limits of autonomy and of self-care. However,
for men to be socially recognized as subjects of healthcare and health needs, it is critical
that this change begins in their singularity from the active dimension of individuals. The
results revealed that for men to act in pursuit of meeting their healthcare needs, they
must overcome inherent contradictions from the social aspect and social roles they
have. In relation to health services, especially those developed in UBS, the main value
of professional practices are mediated by creation of interpersonal bonds and capacity
of health professionals to receive, recognize and satisfy needs. A professional and
welcoming attitude towards users is important as a professional practice in Primary
Health Care. Masculinity and the barriers that separate men from care practices,
including those built on Primary Health Care, impose conditions that must be overcome
to enable them to develop their radical health needs from the self-care experience.
Thus, education in healthcare experiences mediated by the relation between the
professional and the user at PHC have the potential to enable men to recognize their
health needs and care as individuals. However, for men to be socially recognized as
subjects of care and health needs, it is critical that this change begins from the
uniqueness of transformations involving the reconstruction of masculinity of the subjects
and their health needs.
Key words: Men's health. Health needs. Education in health.
Acesso remoto ao texto integral:
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BRAGA, Fabiana Rodrigues. Validação conceitual e clínica do diagnóstico de
enfermagem "risco de prefusão renal ineficaz" em transplantados de células
tronco hematopoéticas. 2013. p.154. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em saúde e em enfermagem
Orientador: Chianca, Tânia Couto Machado
Resumo: O transplante de células tronco hematopoéticas é uma modalidade
terapêutica para o tratamento de doenças oncológicas, hematológicas e congênitas.
Este é complexo e pode implicar em complicações como a toxicidade renal. Para esses
pacientes, o diagnóstico de enfermagem de risco de perfusão renal ineficaz é
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estabelecido, porém pouco estudado. Questiona-se se os fatores de risco relacionados
na NANDA Internacional para o referido diagnóstico podem ser identificados e se são
válidos para pacientes submetidos a este tipo de transplante. O presente estudo teve
por objetivo geral validar o diagnóstico de enfermagem de Risco de Perfusão Renal
Ineficaz em pacientes submetidos ao transplante de células tronco hematopoéticas.
Como objetivos específicos foram estabelecidos: definir o conceito de perfusão renal
ineficaz; buscar medidas padrão ouro na determinação de perfusão renal ineficaz;
identificar fatores de risco para o desenvolvimento deste diagnóstico em pacientes
submetidos ao transplante; propor modelo de predição de risco de desenvolvimento de
perfusão renal ineficaz. O estudo foi conduzido em duas etapas metodológicas: revisão
integrativa da literatura e validação clínica por meio de uma coorte histórica. Na revisão
integrativa foramconsultadas as bases de dados MEDLINE, LILACS, CINAHL e
Biblioteca Cochrane. A amostra constitui-se de 30 estudos avaliados quanto ao tipo,
local de publicação, língua utilizada e nível de evidência utilizando instrumento
estruturado. A coorte histórica foi realizada em uma amostra de 216 prontuários de
pacientes transplantados. Os dados foram submetidos à análise descritiva, univariada e
multivariada. Na validação conceitual estabeleceu-se o conceito, identificação e fatores
de risco de perfusão renal ineficaz a partir de publicações de nível de evidência grau III
e VI. Para a validação clínica conduziu-se estudo nos prontuários de pacientes de modo
a identificar os fatores de contribuintes para o risco de perfusão renal ineficaz. O risco
de perfusão renalineficaz esteve presente em 54/216 pacientes (25%) e a evolução
normal da função renal ocorreu em 107/216 (49,5%). O modelo final obtido na
regressão logística incluiu as variáveis independentes: bilirrubina totalcom nível sérico
superior a 2mg/dl, presença de níveis elevados de creatinina sérica após o transplante,
uso de Teicoplamina e ativação do Citomegalovírus. Foram validados os seguintes
fatores de risco descritos na NANDA Internacional: efeitos secundários ao tratamento,
exposição à nefrotóxicos, hipóxia, infecção e malignidade. Alguns fatores apresentados
neste diagnóstico não foram validados, por não serem significativos estatisticamente ou
por não estarem presentes nesta população específica. Sugere-se alteração na
definição dodiagnóstico na NANDA Internacional para risco de redução na circulação
para os rins com aumento de 1,5 vezes no valor da creatinina sérica ou redução em
25% no valor da taxa de filtração glomerular ou débito urinário menor que 0,5 ml/kg/h
em 6 horas que, desta forma, se torna capaz de afetar a saúde do ser humano. Outros
fatores de risco devem ser incluídos como bilirrubina totalsuperior a 2mg/dl, presença
de níveis elevados de creatinina sérica e ativação do citomegalovírus.
Palavras-chave: Perfusão renal. Transplante de células - tronco hematopoéticas.
Validação de diagnósticos de enfermagem.

Abstract: The hematopoietic stem cell transplantation is a therapeutic modality for the
treatment of malignancies, and hematologic defects. It is full of complexity and may offer
complications such as renal toxicity. For these patients, the nursing diagnosis of riskfor
ineffective renal perfusion is established, but little studied specially related to risk factors
listed in NANDA International and its identification and validity for patients undergoing to
this type of transplantation. This study aimed to validated the nursing diagnosis of "Risk
of Renal Perfusion Ineffective" with patients undergoing to hematopoietic stem cell
transplantation. The specific goals established that define the concept of renal perfusion
ineffective; for seek gold standard measures for determining ineffective renal perfusion;
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established to identify risk factors for the problem development in patients undergoing to
transplantation and risk factors study and to propose a model for predicting the risk of
ineffective renal perfusion. The study was conducted in two stages: an integrative
literature review and clinical validation using a historical cohort. The databases
MEDLINE, LILACS, CINAHL and the Cochrane Library were consulted for the
integrative review. The sample consisted of 30 studies evaluated by the type, country,
language and level of evidence using a structured instrument. A historical cohort study
was conducted in 216transplant patients records. The data were submitted to
descriptive, univariate and multivariate analysis. The concept of ineffective renal
perfusion and the identification of the risk factors were established by the conceptual
validation from publications level of evidence grade III and VI. Clinical validation was
conducted in patients records in order to identify thefactors contributing to the risk of
renal perfusion ineffective. The risk of ineffective renal perfusion was present in 54/216
patients (25%) and the normal renal function occurred in 107/216 (49.5%). The final
model obtained in the logistic regression independent variables total serum bilirubin
more than 2mg/dl, the presence of elevated levels of serum creatinine after
transplantation, use of teicoplanin and activation of cytomegalovirus. The following risk
factors described in NANDA International were validated: side effects to treatment,
exposure to nephrotoxic agents, hypoxia, infection and malignancy. Some risk factors of
the nursing diagnosis have not been validated because they are not statistically
significant or were not present in this specific population. It was suggested a change in
NANDAs nursing diagnoses including definition to risk reduction in blood circulation to
the kidneys increase 1.5 times in of serum creatinine or reduction of in 25% glomerular
filtration or urine output rate value isless than 0 5 ml/kg/h for 6 hours, in order to be
capable of affect of human beings health. Other risk factors should be included as total
bilirubin greater than 2mg/dl, the presence of high levels of serum creatinine and
activation of cytomegalovirus.
Key words: Hematopoietic stem cell transplantation. Ineffective renal perfusion.
Validation of nursing diagnoses.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-98SFAX

Nº de Classificação: 18998
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massa corporal segundo níveis de escolaridade. 2013. p.69. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas
Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
Resumo: O excesso de peso e o tabagismo, quando presentes de forma conjunta em
um indivíduo, sãoainda mais prejudiciais à saúde do que quando presentes de forma
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isolada. Entretanto arelação entre tabagismo e excesso de peso ainda não é
completamente conhecida e aprevalência da obesidade e do tabagismo são mais
elevadas nos níveis sociais menosfavorecidos, inclusive no Brasil. Diante desse
panorama, estudos propõem que há associaçãoentre o tabagismo e o IMC e o nível
educacional pode influenciar essa relação. Dessa forma, opresente estudo objetivou
investigar a associação entre tabagismo e IMC e testar essaassociação segundo níveis
de escolaridade em modelos estratificados para homens e mulheresna população
brasileira. Trata-se de estudo transversal desenvolvido a partir de dados
dosparticipantes do sistema VIGITEL das 26 capitais do Brasil e Distrito Federal de
2009. Avariável dependente foi o IMC, utilizado de forma contínua. A variável
independente deinteresse central foi o tabagismo, categorizado em indivíduos que
nunca fumaram, exfumantes,fumante leves (fumam de um a 19 cigarros/dia) e fumante
pesados (fumam mais de20 cigarros/dia), e a potencial modificadora de efeito foi a
escolaridade. O processamento dosdados e análises estatísticas foram feitas com o
auxílio do programa STATA 12.0 no módulosurvey. O teste de interação foi realizado
com as variáveis tabagismo e escolaridade. Osmodelos multivariados foram
adicionalmente ajustados pela idade e pelas variáveis de estilode vida (atividade física,
consumo de bebidas alcoólicas, consumo alimentar e estado civil).Neste estudo houve
associação entre tabagismo e IMC e nível de escolaridade apresentouefeito modificador
estatisticamente significativo para ambos os sexos. Entretanto, essadiferença foi mais
pronunciada entre homens do que mulheres. Homens fumantes pesadoscom baixa
escolaridade tiveram IMC médio mais baixo do que quem nunca fumou, enquantoque
na alta escolaridade apresentaram IMC médio mais elevado do que quem nunca fumou.
Além disso, homens ex-fumantes com alta escolaridade apresentaram IMC médio maior
doque quem nunca fumou o que não ocorreu na baixa escolaridade. Nas mulheres,
fumantesleves tanto na baixa quanto na alta escolaridade apresentaram IMC médio
menor do que quemnunca fumou. A diferença na associação entre tabagismo e IMC por
nível de escolaridade nãofoi explicada pelos hábitos de vida. Apesar do conhecimento
incompleto dos mecanismos quelevam às diferenças encontradas no estudo, fumar não
deve ser considerado uma forma eficazde prevenir a obesidade. Apesar do IMC médio
diminuir nos indivíduos tabagistas, ser nãofumante também ajuda a prevenir outras
doenças, como as cardiovasculares.
Palavras-chave: Educação. Índice de massa corporal. Tabagismo.

Abstract: The overweight and smoking, when both are present in an individual, are
even more harmfulto health than when only one is present. However the relationship
between smoking andoverweight is not fully known and the prevalence of obesity and
smoking are higher in lowersocioeconomic level, including in Brazil. In this background,
studies suggest that there is anassociation between smoking and BMI and educational
level may influence this relationship.Thus, this study aimed to investigate the association
between smoking and BMI and test thisassociation by educational levels in models
stratified by sex in Brazilian population. It is across-sectional study developed from data
from system participants VIGITEL from 26 statecapitals of Brazil and Federal District,
2009. Dependent variable was BMI, used ascontinuous. Independent variable of central
interest was smoking, categorized as individualswho never smoked, ex-smokers, light
smokers (smoke one to 19 cigarettes/day) and heavysmokers (smoke more than 20
cigarettes/day), and potential effect modifier variable wasschooling. Data processing and
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statistical analysis were done with the STATA 12.0, usingSTATAs survey suite of
command. The interaction test was conducted with smoking andeducation variables.
Multivariate models were additionally adjusted for age and the lifestylevariables
(physical activity, consumption of alcoholic beverages, food consumption andmarital
status). In this study there was an association between smoking and BMI and
theeducation level presented statistically significant effect modifier for both sexes.
However, thisdifference was more pronounced among men than among women. Heavy
smokers men withlow education had lower mean BMI than who never smoked, while in
high education, heavysmokers had higher mean BMI than who never smoked. In
addition, ex-smokers men withhigh education had higher mean BMI than those who
never smoked, which did not occur inlow education. Light smokers women in both
educational level had lower mean BMI thanwho never smoked. The difference in the
association between smoking and BMI byeducational level was not explained by lifestyle
habits. Despite the incomplete knowledge ofthe mechanisms that cause the differences
found in the study, smoking should not beconsidered an effective way to prevent
obesity. Although BMI decreases in smokers, itsprevention also helps to prevent other
diseases such as cardiovascular disease.
Key words: Body mass index. Smoking. Education.
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linhas de cuidado em hospital público de Belo Horizonte. 2013. p.109. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Freitas, Maria Imaculada de Fátima
Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a implantação do modelo de Linhasde
Cuidados de um hospital público de Belo Horizonte, Minas Gerais,considerando a
implicação dos gestores, profissionais de saúde e dos usuários na proposta. O estudo
foi motivado pela necessidade de se avaliar, do ponto de vista das pessoas envolvidas,
como o modelo de Linhas de Cuidado estava sendo implantado na instituição
pesquisada. A proposta teórico-metodológica é avaliativa de cunho qualitativo, com
base na Análise Institucional para compreender os modos de ação dos sujeitos no
interior das instituições e entre as instituições sociais nos processos de mudanças,
como é o caso da implantação do modelo de Linhas de Cuidado em um hospital geral
do Sistema Único de Saúde do Brasil. As informações foram coletadas por meio de
entrevista grupal, grupo focal de profissionais do serviço e entrevistas individuais aos
gestores e usuários, sendo analisadas com base na Análise Estrutural de Narração.
Foram entrevistados dez usuários do serviço, sete gestores e realizados cinco grupos
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focais com trabalhadores assistenciais do hospital de estudo. A interpretação dos dados
apontou três categorias centrais: O Processo de Trabalho; A Gestão Institucional; O
Ensino no Hospital. Da categoria Processo de Trabalho emergiram cinco subcategorias:
O olhar de gestores e trabalhadores sobre o modelo assistencial; As equipes
multidisciplinares institucionais; A continuidade do cuidado e as diferenças nas estações
de cuidado; O trabalho em equipe: multidisciplinar ou interdisciplinar?. O hospital e a
rede de saúde; O usuário no hospital. Da categoria Gestão Institucional, emergiram três
subcategorias: Planejamento e Gestão hospitalar; Gestão de Recursos Humanos;
Comissões e Colegiados. Observou-se, certo desconhecimento com relação ao modelo
proposto. A superlotação do Pronto Socorro e a sobrecarga de trabalho foram
colocadas como limitantes para a implantação das Linhas de Cuidado. A continuidade e
a integralidade do cuidado ainda são incipientes na instituição e as equipes, em sua
maioria, caracterizam-se por agrupamento de pessoas. No entanto, as instituições
Unidade de AVC, Cuidados Paliativos, EMTN, Residência Multiprofissional e Formação
de Alunos estão rompendo com o modelo tradicional e funcionam como modelos,
impulsionando os outros cenários para a lógica proposta. Asatisfação do usuário foi
percebida principalmente relacionada ao bomatendimento prestado. A escuta deste
usuário ainda é incipiente, sendo este colocado ainda as margens do tratamento, não
proporcionando deste modo a autonomia do mesmo. São poucos os espaços de gestão
colegiada para corresponsabilização dos atores. Compreende-se que o modelo
assistencial de Linhas de Cuidado está sendo implantado na instituição com fortes
forças instituintes de várias instituições presentes.
Palavras-chave: Administração e organização hospitalar. Assistência à saúde. Serviços
de saúde.

Abstract: The aim of this study was to evaluate the implementation of the model lines
Care of a public hospital in Belo Horizonte, Minas Gerais, considering the involvement of
managers, health professionals and users in the proposal. The study was motivated by
the need to evaluate, from the point of view of the people involved, as the model was
being careful lines deployed in the research institution. The theoretical and
methodological proposal is a qualitative evaluative, based on institutional analysis to
understand the modes of action of individuals within institutions and between institutions
in social change processes, such as the implementation of model lines Care in a general
hospital in the Unified Health System of Brazil. The information was collected
throughgroup interview, focus group of professional service and individual interviews
with managers and users, and analyzed based on the Structural Analysis of Narrative.
We interviewed ten users of the service, seven managers and conducted five focus
groups with aid workers from the hospital study. The interpretation of the data revealed
three core categories: The Work Process; Institutional Management; Teaching Hospital.
Work Process category five subcategories emerged: The look of managers and workers
about the care model; institutional multidisciplinary teams; Continuity of care and
differences in care stations; Teamwork: multidisciplinary or interdisciplinary?.Hospital
andhealth network; User in hospital. Institutional Management category,
threesubcategories emerged: Hospital Planning and Management, Human Resource
Management, Commissions and Colleges. Observed, some misunderstanding with
respect to the proposed model. The overcrowding of the ER and work overload was
placed as limiting for the implementation of Care Lines. The continuity and
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comprehensiveness of care in the institution are still incipient and teams, mostly
characterized by grouping people. However, institutions Stroke Unit, Palliative Care,
EMTN, Multidisciplinary Residency and Training Students are breaking the traditional
model and serve as models, driving the other scenarios for the proposed logic. User
satisfaction was perceived mainly related to the good service provided. Listening to this
user is still incipient, this beingplaced further treatment margins, thereby not providing
the same autonomy. Few spaces collegiate management to co-responsibility of the
actors. It is understood that the care model lines Care is being implemented in the
institution with strong forces instituting various institutions present.
Key words: Health services. Assistance to health care nursing. Management and
hospital organization.
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Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas
Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Penna, Cláudia Maria de Mattos
Resumo: Este estudo teve como objetivo compreender as representações sociais das
mulheres sobreviolência e sua relação com qualidade de vida. Utilizaram-se, como
referencial teórico-metodológico, a Teoria das Representações Sociais proposta por
Moscovici e a Teoria do Núcleo Central elaborada por Jean-Claude Abric. Os dados
foram coletados em duas etapas.Na primeira etapa, por meio da técnica de evocação
livre, obtiveram-se as representaçõessociais frente aos termos indutores violência e
qualidade de vida. Na segunda, foi realizadauma Oficina que aprofundou e
complementou as representações encontradas na primeiraetapa. A amostra foi de 100
mulheres participantes da primeira etapa e oito mulheres nasegunda etapa, todas do
município de Carmésia no Estado de Minas Gerais, cenário doestudo. As palavras
evocadas por essas mulheres foram analisadas por meio de frequênciasimples; as
estruturas obtidas por meio das evocações livres foram processadas pelo software
Ensemble de Programmes Permettant IAnalyses des Evocations (EVOC) e analisadas
pelatécnica do Quadro de Quatro Casas, criado por Pierre Vergès; e os conteúdos
explicativos dasevocações das participantes da primeira etapa, bem como a Oficina,
foram analisadas pelaanálise de conteúdo de Bardin. Na composição do perfil das
mulheres, a maioria era casada, com filhos e estava na faixa etária entre 20 e 40 anos.
A violência é gerada a partir doelemento falta, como aquele que faz surgir a violência
expressa principalmente pela agressão, forma de expressão da violência mais visível.
Outros elementos que desencadeiam ofenômeno, suas consequências e fatores que a
contradizem completam essa representação. Arepresentação de qualidade de vida
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inclui elementos que pressupõem subjetividade e tambémobjetividade, como, por
exemplo, amor, paz, trabalho e educação, sendo que a maioria desseselementos
representa também uma maneira de oferecer proteção contra a violência na medidaem
que se constituem em elementos que suprem uma falta e uma carência que fazem
surgir aviolência. A Oficina proporcionou aprofundar os resultados encontrados na
primeira etapa doestudo. Compreende-se que existe uma relação entre a representação
de violência e qualidadede vida, pois os elementos de qualidade de vida visam suprir as
carências que fazem surgir aviolência. Dessa maneira, é importante refletir sobre
formas de se discutir sobre o fenômenoda violência, bem como de sua relação com a
qualidade de vida, pois tal reflexão também seconstitui em estratégia de enfrentamento
da violência.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Representações sociais. Violência.

Abstract: This study aims to understand the social representations of women about
violence and therelationship with quality of life. It was used as a theoretical and
methodological socialrepresentations theory proposed by Moscovici and Central
Nucleus Theory elaborated byJean-Claude Abric. Data were collected from two stages.
In the first stage, using the techniqueof free recall, we obtained the representations
opposite the inductor terms violence and qualityof life. On the second stage, a workshop
was held, which deepened and complemented therepresentations found in the first
stage. The sample was 100 women participating in the firststage and eight women in the
second stage, all of the city of Carmésia in Minas Gerais, studysetting. The words
evoked by these women were analyzed using simple frequency; structuresobtained
through free evocations were processed by software Ensemble des
ProgrammesPermettant I'Analyses evocations (EVOC) and analyzed using the
Framework Four Houses, created by Pierre Verges, and the contents of the explanatory
evocations of participants in thefirst stage and the workshop were analyzed by content
analysis of Bardin. In compositionprofile of women, most were married, with children and
was aged between 20 and 40 years.Violence is generated from the missing element,
such as one that gives rise to violenceexpressed primarily by aggression, a form of
expression of violence more visible. Otherelements that trigger the phenomenon, its
consequences and the same factors that contradictthis complete representation. The
representation of quality of life includes elements thatrequire subjectivity and objectivity
as well as, for example, love, peace, labor and education, with the majority of these
elements is also a way to provide protection against violence to theextent that they
constitute on elements that supply shortages and a lack that give rise toviolence. The
workshop provided deepens the results found in the first stage of the study. It
isunderstood that a relationship exists between the representation of violence and
quality of life, because the elements of quality of life aim to address the shortcomings
that give rise toviolence. Thus, it is important to discuss ways to reflect on the
phenomenon of violence andits relationship to quality of life, because such reflection
also represents a strategy for copingwith violence.
Key words: Violence. Quality of life. Social representations.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-99PPFS
447

Nº de Classificação: 18958
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dispositivos móveis para prevenção do pé diabético. 2013. p.124. Dissertação de
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Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em saúde
Orientador: Soares, Sônia Maria
Resumo: Em 2012, mais de 371 milhões de pessoas receberam diagnóstico de
diabetes e os números aumentam progressivamente em todos os países, podendo
chegar a 552 milhões em 2030. Suas complicações estão entre as principais causas de
incapacidade, redução da qualidade de vida e morte além de causar grande impacto
econômico aos serviços de saúde. Destaca-se a neuropatia diabética e sua principal
complicação, o pé diabético, como responsável por cerca de 50 a 75% das amputações
de membros inferiores. A prevenção de ulcerações nos pés e amputações pode reduzir
a frequência, bem como a duração de hospitalizações em até 50% sendo necessária
uma avaliação criteriosa do estado de saúde do paciente com diabetes. Entretanto,
verifica-se que a avaliação para prevenção do pé diabético ainda não está totalmente
incorporada nos atendimentos dos profissionais de saúde ao paciente com DM. Nesse
contexto, é importante desenvolver e implementar estratégias que tornem mais eficiente
o manejo clínico do pé diabético. Este estudo descritivo de desenvolvimento
experimental de um protótipo objetivou elaborar aplicativo para prevenção de pé
diabético que auxiliasse no suporte assistencial e educação permanente de
profissionais de saúde. Para tanto, foi desenvolvido em 2 fases: elaboração do protótipo
do aplicativo para dispositivos móveis e pré-teste. A metodologia de engenharia de
software escolhida para a elaboração do protótipo foi o Extreme Programming. O
aplicativo foi desenvolvido para plataforma Android, utilizando a linguagem JAVA e um
kit SDK completo. Consistiu de módulo de cadastro dos profissionais de saúde, módulo
de consulta e orientações e módulo de sincronização com o servidor central. No préteste foram avaliados os critérios de ergonomia e usabilidade e levantados aspectos
relacionados à utilização de tecnologias na avaliação de risco do pé diabético. O
aplicativo foi denominado Pé em Risco e foram criadas 46 telas que compuseram um
algoritmo para avaliação de risco do pé diabético. A avaliação dos profissionais em
relação à ergonomia e usabilidade foi positiva, em que concordo parcialmente e
concordo plenamente foram os resultados nos subitens de avaliação dos critérios. Em
contrapartida, o tempo de realização da consulta devido extensão do aplicativo foi
relatado como dificultador para sua utilização. Diante dos resultados expostos, revelase que a incorporação de novas tecnologias no cuidado foi considerada possível, uma
vez que acabam por facilitar e agilizar a assistência do paciente com DM. Além disso,
podem ser veículo de educação permanente e apoio à decisão clínica. Ressalta-se a
necessidade de continuidade de avaliação do protótipo a fim de torna-lo instrumento a
ser validado e utilizado na prevenção do pé diabético.
Palavras-chave: Avaliação de risco. Pé diabético. Prevenção.
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Abstract: In 2012, more than 371 million people have been diagnosed with diabetes
and the numbers progressively increase in all countries, reaching 552 million in 2030. Its
complications are among the leading causes of disability, reduced quality of life and
death and cause great economic impact to health services. It is noteworthy diabetic
neuropathy and its main complication, diabetic foot, as responsible for about 50 to 75%
of lower limb amputations. The prevention of foot ulcers and amputations may reduce
the frequency and duration of hospitalization by 50% necessitating careful assessment
of health status of the patient with diabetes. However, it appears that evaluation for
prevention of diabetic foot is not fully incorporated in the health professionals care to
diabetic patients. In this context, it is important to develop and implement strategies that
make more efficient the diabetic foot clinical management. This descriptive study of
experimental development aimed to develop a prototype application for prevention of
diabetic foot which would help support the care and continuing education of health
professionals. Therefore, it was developed in two phases: prototype application
development for mobile devices and pretest. The software engineering methodology
chosen for the prototype development was the Extreme Programming. The application
was developed for the Android platform using the Java language and a complete SDK
kit. Module consisted of registration of health professionals, heath clinic and diabetic foot
management module and module synchronization with the central server. In the pre-test
criteria were evaluated ergonomics and usability and raised issues related to the use of
technology in risk assessment of the diabetic foot. The application was called "Foot at
Risk" and were created 46 canvases that made up an algorithm for diabetic foot risk
assessment. Professionals evaluation about ergonomics and usability was positive, in
which "partially agree" and "strongly agree" were the results in items of assessment
criteria. However, the extension of consultation time with application test was reported
as complicating its use. Given the above results, the incorporation of new technologies
in health care was considered possible, facilitate and expedite the care of diabetic
patients. Furthermore, they can be a vehicle for permanent education and clinical
decision support. We highlight the need for further evaluation of the prototype in order to
make it an instrument to be validated and used in the prevention of diabetic foot.
Key words: Diabetic foot. Prevention. Risk assessment.
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Resumo:
Introdução:
As
causas
externas
incluem
os
acidentes
e
violências.Representam o grupo predominante de causas de morte entre as crianças e
adolescentes. Na população infantil e adolescente, a partir de um ano de idade, as
causas externas são a primeira causa de morte no país, representando 53% de todas
das causas de morte nesta faixa etária. Objetivo: Analisar a mortalidade por causas
externas em crianças e adolescentes. Método: Estudo transversal, baseado no sistema
de Informação sobre Mortalidade, referente aos óbitos por acidentes e violências,
ocorridos de 2005 a 2010, em crianças e adolescentes, residentes em Minas Gerais. Os
óbitos foram estudados por sexo, raça/cor, urbanização do município, idade e
escolaridade da mãe, causabásica e natureza da lesão. Foram usados testes de
hipóteses bilaterais, com nível de significância de 5% e método de Análise Fatorial de
Correspondência Múltipla. Resultados: Ocorreram no período 10667 mortes por causas
externas em crianças e adolescentes no período estudado. A maioria das mortes
ocorreu no sexo masculino em indivíduos não brancos, exceto em menores de um ano
e em municípios com 80 a 100% de urbanização. Foi possível identificar o perfil das
mortes em crianças e adolescentes. Os agrupamentos de causas básicas de morte
mais frequentes em crianças foram mortes por acidentes de transporte, com destaque
para os atropelamentos, ocupantes de automóveis, os afogamentos e outros riscos
acidentais à respiração. Os traumatismos intracranianos e outros traumatismos de
cabeça foram lesões mais evidentes nos acidentes de transporte, agressões, quedas e
nos eventos cuja intenção é indeterminada. As quedas do leito, afogamentos em
residência e inalação e ingestão de objetos demonstram a necessidade de
intensificação da vigilância domiciliar. Dos 8759 óbitos registrados de adolescentes,
1423 (16,3%) foram na faixa etária de 10 a 14 anos e 7336 (83,8%) entre 15 a 19 anos.
A taxa de mortalidade global foi decrescente no período, mas praticamente estável no
grupo de 10 a 14 anos. As causas maisfrequentes de morte foram Acidentes de
transporte, nos quais se destacaram os adolescentes ocupante de automóvel e
motociclista, as agressões, afogamentos, eventos cuja intenção é indeterminada e
lesões autoprovocadas. As lesões mais frequentes em acidentes de transporte,
agressões foram traumatismo intracraniano, politraumatismo e hemorragia traumática.
As Lesões autoprovocadas, em sua maioria foram por Enforcamento/estrangulamento,
que teve como lesão mais comum o traumatismo de pescoço. Conclusão: O estudo
desagregado das causas de morte incluindo a natureza da lesão sinalizou as medidas
preventivas. Orientação aos pais sobre prevenção de acidentes e segurança mais
efetiva são ações fundamentais. Para a prevenção de mortes em adolescentes é
necessário dar ênfase nas atividades sócio educativas, especialmente para as
comunidades com condições socioeconômicas mais baixas em grandes centros
urbanos. Desenvolver programas e políticas de reintegração social e proteção do
adolescente, prevenindo que estes se insiram no tráfico de drogas e no mundo da
violência. As mortes por acidentes envolvendo motocicletas e ocupantes de automóvel,
além de uma conscientização dessa população, em específico, devem ser evitadas com
maior fiscalização e melhor sinalização e manutenção das vias e rodovias e maior rigor
nas leis.
Palavras-chave: Adolescentes. Crianças. Mortalidade.

Abstract: Introduction: External causes include accidents and violence. Represent the
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predominant group of causes of death among children and adolescents. In children and
adolescents, from one year old, external causes are the leading cause of death in the
country, representing 53% of all causes of death in this age group. Objective: To
analyze mortality from external causes in children and adolescents. Methods: Crosssectional study based on the mortality information system, referring to deaths from
accidents and violence, which occurred from 2005 to 2010 in children and adolescents
resident in Minas Gerais. Deaths were analyzed by sex, race / ethnicity, urbanization of
the municipality, age and mother's education, basic cause and nature of injury. We used
bilateral hypotheses testing with a significance level of 5%. and method of factor
analysis of multiple correspondence. Results: There were 10,667 deaths in the period
due to external causes in children and adolescents during the study period. Most deaths
occurred in male non-white individuals, except in children under one year and in
municipalities with 80 to 100% of urbanization. It was possible to identify the profile of
deaths in children and adolescents. Groups of underlying causes of death were more
frequent in children from trampling, drownings, car occupants, other risks incidental to
breath and Other landtransport accidents. The Head trauma and other head injuries
were mostevident in transport accidents, assaults, falls, and events of undetermined
intent. Falls from bed, drowning in residence and inhalation and ingestion of objects
demonstrate the need for enhanced surveillance home. Of the 8759 registered deaths of
adolescents, 1423 (16.3%) were aged 10-14 years and 7336 (83.8%) aged 15 to 19
years. The overall mortality rate was decreasing in the period, but practically stable in
the group of 10 to 14 years. The most frequent causes of death were attacks, drowning,
automobile occupant, motorcyclist, other land transport accidents, Intent undetermined
injuries selfinflicted. The most common injuries in traffic accidents, assaults were
intracranial injury, polytrauma and traumatic bleeding. Self-harm, most were by hanging
/ strangulation, which had the most common injury to whiplash. Conclusion: The
disaggregated study of the causes of death including the nature of the injury signaled
preventive measures. Advice to parents on accident prevention and more effective
safety are fundamental actions. For the prevention of deaths in adolescents is necessary
to give emphasis on social-educational activities, especially for communities with lower
socioeconomic conditions in large urban centers. Develop policies and programs of
social reintegration and protection of adolescents, to prevent the latter fall in drug
trafficking and violence in the world. Deaths from accidents involving motorcycles and
automobile occupants, plus an awareness of that population, in particular, should be
avoided with closer supervision and better signaling and maintenance of roads and
highways and stricter laws.
Key words: Mortality. Children. Adolescent.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-97WHD8

Nº de Classificação: 18960
FRANCO, Lúcia Maciel de Castro. Infecção de sítio cirúrgico em pacientes
submetidos a procedimentos ortopédicos com implante, em um hospital público
de Belo Horizonte - Minas Gerais. 2013. p.147. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
451

Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em saúde e em enfermagem.
Orientador: Ercole, Flávia Falci
Resumo: A infecção de sítio cirúrgico (ISC) decorrente do ato operatório com o uso de
implante é considerada evento grave, causando prejuízo para o paciente, instituição de
saúde, família e sociedade. A vigilância sistemática desses pacientes no pós-operatório
torna-se imprescindível para o reconhecimento de forma confiável dos fatores de riscos
que causam as ISCs e para direcionar medidas de prevenção e controle. O método de
vigilância por telefone tem sido uma prática com boa taxa de retorno. Este estudo é
uma coorte concorrente de 222 pacientes submetidos à cirurgia ortopédica com
implante, no período de maio a setembro de 2011, com o acompanhamento pós-alta
hospitalar durante um ano, por contato telefônico. O objetivo geral foi avaliar os
aspectos epidemiológicos das ISCs nos pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas
com implantes, de um hospital público de Minas Gerais. Os objetivos específicos foram
caracterizar a população do estudo; estimar a incidência de ISC global, por
procedimentos e por topografias; identificar, entre as variáveis coletadas, quais
constituem fatores de risco para a ISC; estimar o tempo de manifestação da ISC;
identificar o tipo de implante mais usado nas cirurgias ortopédicas e sua natureza;
identificar os agentes etiológicos responsáveis pelas ISCs e perfil de resistência desses
microrganismos; estimar a taxa de mortalidade, o número de eventos não infecciosos e
as incapacidades funcionais dos pacientes nas atividades diárias após um ano de
cirurgia. Utilizou-se metodologia do NHSNCDC. Para a análise descritiva foi usada
frequência simples e medidas de tendência central como média, mediana e de
variabilidade como desvio-padrão. Para verificar a associação entre fatores de risco e
ISC foi realizada a análise de sobrevida empregando Kaplan Meier na análise
univariada e regressão de Cox na análise multivariada. A população foi caracterizada
por pacientes do gênero feminino, idosos (>60 anos) e acima do peso corporal (IMC
>25 kgm2). Foram notificadas 28 ISCs com taxa global de 12,6%, sendo que 20 ISCs
(71,4%) ocorreram entre pacientes do trauma ortopédico. Por topografias, as infecções
superficiais foram as mais incidentes (6,7%); por procedimentos, as reduções abertas
de ossos longos (14,1%). O tempo médio para adquirir a infecção foi de 39,7 dias. O
Staphylococcus aureus foi o agente etiológico mais isolado. Foram diagnosticados 119
eventos adversos infecciosos e não infecciosos durante um ano de acompanhamento;
destes, 28 (23,5%) relacionaram-se à incapacidade funcional do paciente nas
atividades de vida diária. A taxa de mortalidade foi de 4,5% e no paciente com fratura
de fêmur, 10,4%. Os implantes mais usados foram placas e parafusos em 98 (44,1%)
procedimentos; e implantes importados em 125 (56,3%). O ajuste final do modelo de
Cox definiu como fatores de risco para infecção nas cirurgias ortopédicas com implante:
gênero masculino, não realizar glicemia no risco cirúrgico, cirurgia prévia no sítio
operado, não realizar banho pré-operatório, hemotransfusão, ser portador de doença
renal e não cumprir o protocolo de preparo cirúrgico das mãos dos profissionais.
Concluindo, as taxas de ISCs foram acima das preconizadas pelo NHSNCDC.
Palavras-chave:
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Abstract: Surgical site infection (SSI), resulting from the surgery with the use of implant,
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is considered a severe event causing injury to the patient, health institution, family and
society. The systematic surveillance of these patients in the postoperative period it
becomes essential for the recognition of reliably risk factors that cause the SSI and
guide prevention and control measures. The method of surveillance by telephone has
been identified as a practice with good return rate. This study was prospective cohort of
222 patients undergoing orthopaedic surgery with implantation, in the period May to
September 2011, with follow-up post-hospital discharge, during a year, by telephone
contact. Its general objective was to evaluate the epidemiologic aspects The SSI in
patients undergoing orthopedic surgery with implants, a public hospital in Minas Gerais.
Specific objectives were to characterize the study population; estimate the incidence of
SSI global, by procedures and by topographies; identify, among the collected variables,
which are risk factors for the SSI; estimate the time of the manifestation of SSI; identify
the type of implant used in orthopedic surgery and its nature; identify the etiologic agents
responsible for SSI and resistance profile of these microorganisms; estimate the rate of
mortality, the number of events not infectious and the functional disability of patients
daily activities one year after surgery. We used methodology NHSNCDC. For the
descriptive analysis was used to simple frequency and measures of central tendency as
mean, median and of variability as standard deviation.To check the association between
the risk factors and the occurrence of SSI was held in the survival analysis using Kaplan
Meier in the univariate analysis and Cox regression for the multivariate analysis. The
population was characterized by female patients, the elderly (>60 years) and above the
body weight (BMI >25 kgm2). Were notified 28 ISC with overall rate of 12.6% and 20
SSI (71.4%) occurred among patients in orthopedic trauma. On the topographies
surface infections were more incidents (6.7%) for procedures the reduction of open long
bone (14.1%). The average time to acquire an infection was 39.7 days. The
Staphylococcus aureus was etiologic agent more isolated. Were diagnosed 119 adverse
events infectious and non-infectious after a year of monitoring of these, 28 (23.5%) were
related to the functional disability of the patient to activities daily living. The mortality rate
was 4.5 %, and in patients with femoral fracture 10.4 %. The implants were more used
plates and screws in 98 (44.1%) procedures and imported implants were used in 125
(56.3%) procedures. The result of the final adjustment of the Cox model defined as risk
factors for infection in orthopedic surgery with implantation: male gender, do not perform
blood glucose on surgical risk, the previous surgery in operated site, do not take the
bath before surgery, blood transfusion, be the bearer of renal disease and does not
comply with the protocol of pelvic antisepsis of hands. Concluding the rates of SSI was
above the recommended in the NHSN.
Key words: Surgical wound infection. Epidemiological surveillance. Risk factors.
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo identificar a conduta adotada pelos
profissionais da atenção primária à saúde quanto ao atendimento de usuários com
casos agudos. Trata-se de um estudo de caso, de natureza qualitativa, realizado em
uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Sanitário Norte, de Belo Horizonte. A coleta
de dados ocorreu por meio de observação assistemática, totalizando 119 horas e 30
minutos de observação, e entrevista semiestruturada com 17 profissionais de saúde
que lidassem diretamente com o atendimento dos casos agudos que chegavam à
unidade, entre enfermeiros, médicos, auxiliares e técnicos de enfermagem. Os dados
coletados foram submetidos à análise de conteúdo, optando-se pela análise temática.
Os dados foram sistematizados em três categorias temáticas, a saber: O que é usuário
com caso agudo e atendimento de urgência ou emergência para os profissionais de
saúde da Atenção Primária? A organização do atendimento ao usuário com um caso
agudo; e o fluxo do usuário com caso agudo na rede de serviços de saúde: a dinâmica
dos encaminhamentos. Na primeira categoria os dados mostraram que os profissionais
da unidade têm dificuldades em definir os termos, principalmente caso agudo e
urgência. O termo emergência foi mais facilmente definido provavelmente por
representar o limite da gravidade dos casos. Nesta categoria evidenciou-se a
necessidade de adoção de um protocolo que universalize tais conceitos, seja para
profissionais da atenção primária à saúde, seja para outros níveis de atenção. Na
segunda categoria, evidenciou-se que a organização do atendimento é voltada para o
acesso do usuário com caso agudo à unidade, com prejuízo da demanda espontânea.
Porém, principalmente quando há a falta do profissional médico na equipe, o tempo de
atendimento é longo, o que contribui negativamente para a acessibilidade e vinculação
do usuário à sua equipe. Na terceira categoria os dados mostram que os
encaminhamentos quando são feitos para a Unidade de Pronto Atendimento Norte são
tranquilos para os profissionais de saúde, por esta ser a referência, porém quando é
necessário fazer o encaminhamento para outras unidades, este é mais difícil e
burocratizado. Também foi evidenciada a necessidade da realização da
contrarreferência dos usuários, que ocorre raramente, mesmo quando a unidade é
referência. Conclui-se que é grande a necessidade de se reorientar o atendimento de
pacientes com casos agudos com universalização dos conceitos, adoção de protocolos
e capacitação profissional. Além disso, o atendimento deve ser reordenado buscando
agilidade e resolutividade, mesmo quando há a falta de um profissional na equipe, o
que contribui para o aumento da qualidade da atenção e vinculação do usuário. É
importante que a rede funcione de fato e que os processos sejam desburocratizados,
pois quando há necessidade de uma transferência, a agilidade pode ser decisiva no
prognóstico do usuário.
Palavras-chave: Assistência pré-hospitalar. Atenção primária à saúde. Necessidades e
demandas de serviços de saúde.

Abstract: This study aimed to identify the conduct adopted by professional primary
health care as the service users with acute cases. This is a case study of a qualitative
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nature, conducted in a Primary Health North Health District, in Belo Horizonte. The data
were collected through observation, totaling 119 hours and 30 minutes of observation
and semi-structured interviews with 17 health professionals you to deal directly with the
care of acute cases that came to the unit, including nurses, medical assistants and
technicians nursing. The collected data were subjected to content analysis, opting for
thematic analysis. The data were organized into three themes, namely: What is user
case with acute and urgent care or emergency healthcare professionals of Primary? The
organization of the service user with an acute case, and user flow with acute case the
network of health services: the dynamics of referrals. In the first category the data
showed that the unit staff have difficulties in defining the terms, especially if acute and
urgent. The term emergence was more easily defined probably represent the limit of the
severity of cases. This category showed the necessity of adopting a protocol that
universalize such concepts, either for primary care professionals to health, or to other
levels of care. In the second category, it became clear that the organization of care is
focused on the user's access to the unit with an acute case, a loss of spontaneous
demand. However, especially when there is a lack of medical professionals on staff, the
service time is long, which contributes negatively to the accessibility and linking the user
to the home team. In the third category, the data show that referrals when they are made
to the Emergency Unit North are quiet for health professionals, which is a reference, but
when you need referral to other units, this is more difficult and bureaucratic. It also
showed the need to carry out counter-users, which rarely occurs, even when the unit is
reference. We conclude that there is a great need to reorient the care of patients with
acute cases with universal concepts, use of protocols and professional training. In
addition, care must be reordered seeking speed and resolution, even when there is a
lack of an experienced team, which contributes to increased quality of care and linking
user. It is important that the network really work and processes are unbureaucratic,
because when there is need for a transfer, the speed can be crucial in the prognosis of
the user.
Key words: Primary health care. Health services needs and demand. Prehospital care.
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Resumo: Em face da mudança do perfil de morbimortalidade da população e do avanço
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da mortalidade por causas externas, como violência e acidentes de trânsito, o Estado
sentiu a necessidade de estruturar os serviços de saúde com enfoque na atenção de
urgência e emergência. Assim, deu-se a estruturação da Rede de Atenção às
Urgências no País, com a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), com funcionamento 24 horas, importante elo em constante movimento entre
os serviços de saúde. Neste contexto, evidenciou-se o aumento do campo de trabalho
para o enfermeiro, profissional, já inserido no atendimento pré-hospitalar (APH) desde
seus primórdios. Este estudo tem por objetivo analisar situações particulares que
envolvem o cotidiano de trabalho do enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência a partir de suas vivências. Trata-se de um estudo de caso descritivo e
qualitativo, para o qual foram entrevistados 12 enfermeiros do SAMU de Belo Horizonte,
por meio de um roteiro de entrevista semiestruturada e submetida à análise de
conteúdo. A partir da análise, foram constituídas as categorias: o cotidiano do
enfermeiro do SAMU como cenário de relações, a qual se subdividiu nas subcategorias
o trabalho em equipe como base do atendimento pré-hospitalar, relação do enfermeiro
do SAMU com os pacientes e familiares e relação do enfermeiro com os profissionais
da Rede de Atenção à Saúde; e a categoria peculiaridades do exercício do enfermeiro
no SAMU, a qual se subdividiu nas subcategorias detalhes da performance do
enfermeiro do SAMU e desafios do cotidiano de trabalho. Os resultados mostraram que
os enfermeiros mantêm relação com o médico, técnicos de enfermagem e o condutor
socorrista baseada na confiança, na segurança profissional e no trabalho em equipe,
visando atender a vítima de maneira rápida e resolutiva. Na relação com pacientes e
familiares, os relatos mostraram que, apesar do sofrimento e das perdas existentes, os
usuários expressam gratidão e respeito. Porém, isso pode variar conforme o momento
do ocorrido, podendo haver expressão de insatisfação do usuário. Nos contatos com
outros profissionais da rede, na maioria das vezes, há conflitos, principalmente, devido
à definição das atribuições dos diferentes serviços. O enfermeiro realiza atividades
assistenciais e administrativas. As peculiaridades do APH e os desafios evidenciam um
trabalho desgastante e, ao mesmo tempo, prazeroso, pelo reconhecimento e pela
natureza do trabalho em urgência, que é realizado sob pressão, variação climática e
riscos físicos, químicos, biológicos e psicossociais como violência em áreas de risco,
além de estarem sujeitos a atropelamentos e acidentes de trânsito. Entre os desafios,
encontram-se a necessidade de saber lidar com a dor, o sofrimento e a morte com
prontidão, raciocínio rápido e tomada de decisão assertiva, sobretudo diante de
imagens desagradáveis nas cenas de atendimento, e, ainda, de encontrar estratégias
para atuar em cenários de violência urbana nos quais correm risco de vida.
Palavras-chave: Assistência pré- hospitalar. Enfermagem em emergência. Serviços
médicos de emergência.

Abstract: Front of change in the profile of the morbidity and mortality of the population
and the advancement of mortality from external causes, such as violence and traffic
accidents, the state was felt the need to structure health services with a focus on urgent
and emergency care. So, has given the structuring of Network Urgencies Care in the
Country, with the creation of the Mobile Emergency Service (SAMU), with works 24
hours, is an important link in constant movement between health services. In this
context, showed the increase for labor camp for nurse, professional, already inserted in
pre-hospital care (APH) since from its beginnings. This study aimed to analyze the

456

particular situations that involve the everyday work life of nurses in different scenarios of
Service Mobile Emergency from their life experiences. This is a descriptive and
qualitative case study, in which 12 nurses from SAMU in Belo Horizonte, were
interviewed by a semi-structured interview script and submitted to content analysis.
Starting from the analysis, were constituted the categories: everyday work life of nurses
of SAMU such scenario of relationships, which was subdivided in subcategories the
teamwork as the basis of pre-hospital care, relation of the nurse of SAMU with the
patients and families and relation of the nurse with the professionals of Network Health
Care; and the categories peculiarities of the exercise of nurses in the SAMU, which was
subdivided in subcategories details of the performance of the nurse of SAMU and
challenges of everyday work life. The results showed that nurses maintain relationship
with the doctor, nursing technicians and driver aider based on trust, on job security and
on teamwork, aiming to meet the victim to quickly and resolute. In relationship with
patients and families, the reports showed that despite the suffering and losses existing,
the users express gratitude and respect. But, this could range as the time of the incident,
may be expression of user dissatisfaction. In the contacts with other professionals in
network, in most cases, there are conflicts principally due to the definition of the
attributions of the different services. The nurse performs administrative and assistance
activities. The peculiarities of APH and challenges reflected a stressful job and, at the
same time, pleasurable by the recognition by the nature of work in urgencies that is
done under pressure, climate variability and physical risks, chemical, biological and
psychosocial factors such as violence in risky areas in addition, to being subject to
pedestrians and traffic accidents. Among the challenges was found the necessity of
know how to deal with the pain, the suffering and the death with readiness, quick
thinking and assertive decision making, especially in the face of unpleasant images in
scenes of care, and also find strategies to work in scenarios of urban violence in which
are at risk their lives.
Key words: Emergency medical services. Emergency nursing. Prehospital care.
Acesso remoto ao texto integral:
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VIEIRA, Priscila Lara. Linfedema entre mulheres submetidas a tratamento de
câncer de mama em um hospital de Belo Horizonte MG. 2013. p.121. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais.
Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Ercole, Flávia Falci
Resumo: Introdução: Uma das frequentes sequelas e a que mais interfere na vida da
mulher em tratamento para câncer de mama é o linfedema. Este efeito colateral pode
ter seu início durante qualquer fase do tratamento para câncer de mama, apesar de
geralmente não oferecer risco de vida, ameaça a qualidade de vida da sobrevivente por
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causar deformidade estética, desconforto físico e perda da habilidade funcional.
Estudos mostram que a educação para prevenção e controle do linfedema entre
sobreviventes de câncer de mama é importante para melhorar a funcionalidade e
promover qualidade de vida. Para que o desenvolvimento do linfedema seja prevenido e
controlado, é importante que a mulher possua conhecimentos básicos sobre esta
sequela. Objetivo geral: Analisar o desenvolvimento de linfedema entre mulheres
submetidas a tratamento de câncer de mama atendidas em ambulatório de oncologia
de um hospital de Belo Horizonte. Material e Método: Trata-se de um estudo
quantitativo, seccional. Foi desenvolvido no ambulatório de oncologia de um hospital de
Belo Horizonte, onde 125 mulheres, em tratamento para câncer de mama, foram
entrevistadas durante consulta de segmento ou previamente a administração de
quimioterápicos, utilizando-se de questionários traduzidos e adaptados da língua
inglesa. Foi realizada consulta ao prontuário para coleta de dados referentes a história
clínica da paciente. Resultados: 34,4% das mulheres tinham diagnóstico de linfedema,
com média de idade de 53,3 ± 10 anos, casadas, com menos de quatro anos de estudo
e renda familiar entre um e três salários mínimos. A prevalência de linfedema no
período do estudo foi de 34,4%. O nível de conhecimento sobre linfedema e como
preveni-lo foi considerado baixo e somente 69,6% das pacientes relatam haver recebido
orientação acerca de como prevenir o linfedema, sendo o enfermeiro pouco envolvido
nesse processo. Conclusão: Entende-se como essencial a atuação do enfermeiro como
educador, uma vez que receber orientação foi considerado fator de proteção contra
linfedema. É importante que esses profissionais enfermeiros tenham consciência de
que é preciso aprimorar-se para atender a essa população.
Palavras-chave: Câncer de mama. Enfermagem oncológica. Linfedema.

Abstract: Introduction: One of the most frequent sequelae, and the one that interferes
the most in the life of women treating for cancer is the lymphedema. This side effect may
have its onset during any phase of breast cancer treatment; although, in general, it isn't
life-threatening. However, it may decrease survivors life quality due to aesthetics
deformities, physical discomfort and loss of functional ability. Studies indicate that
educating breast cancer survivors about how to prevent and control lymphedema is
important to improve the functionality and to promote life quality. To prevent and control
the lymphedema progression it is important that the woman has the basic knowledge
about this sequela. General objective: Studying the development of lymphedema among
women undergoing treatment for breast cancer treated at the oncology clinic of a
hospital in Belo Horizonte. Materials and Methods: This is a quantitative, sectional study.
It was accomplished in the oncology ambulatory of a large hospital in Belo Horizonte, in
which 125 women, in breast cancer treatment, were interviewed at the time of the
medical follow-up appointment or before the chemotherapeutics administration. The
interviews were conducted using questionnaires translated and adapted from English.
Also, the medical records were consulted to collect data related to the patient's clinical
history. Results: 34.4% of women were diagnosed with lymphedema, with an average
age of 53.3 ± 10 years old, married, with less than four years of education and family
income from one to three minimum wages. The prevalence of lymphedema in the study
period was 34,4%.The knowledge level about lymphedema and how to prevent it was
considered low and only 69.6% of patients report having received orientation about how
to prevent lymphedema, being the nurses not very involved in this process. Conclusion:
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It is understood as essential the role of the nurse as an educator, since receiving
orientation was considered a protective factor to lymphedema. It is important to these
professionals to be aware of the necessity to improve themselves to help this women
population.
Key words: Prevalence. Mammary neoplasia. Lymphedema.
Acesso remoto ao texto integral:
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RODRIGUES, Andreza Trevenzoli. Promoção da saúde e prevenção de doenças na
saúde suplementar: uma proposta de reorientação do modelo assistencial. 2013.
p.172. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Silva, Kênia Lara
Resumo: O estudo tem como objetivo analisar programas de promoção da saúde em
operadoras de planos privados de saúde e sua relação com o modelo assistencial
praticado no setor suplementar. Trata-se de um estudo de casos múltiplos de
abordagem qualitativa, ancorado no referencial teórico metodológico da hermenêuticadialética. O percurso metodológico incluiu três etapas: exploratória, de trabalho de
campo e compreensão dos dados. Na etapaexploratória procedeu-se à identificação
das operadoras que desenvolvem programas de promoção da saúde e prevenção de
doenças em Belo Horizonte/Minas Gerais, através de buscas no site da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Foram identificadas 79 operadoras, dentre as
quais 23 confirmaram a ofertade programas e seis aceitaram ao convite para
participarem do estudo. O trabalho de campo consistiu na realização de entrevistas com
gestores das operadoras e/ou coordenadores de programas, seguidas de observações
participantes periféricas dos programas e entrevistas com profissionais e beneficiários
envolvidos. Foram estudados em profundidade 13 programas. Nesses programas
sobressaiu o enfoque naprevenção e controle da obesidade e incentivo à atividade
física; também foi marcante a participação de mulheres e de pessoas pertencentes à
terceira idade. A compreensão dos dados foi orientada pela síntese de casos cruzados.
A análiseexplicitou que os programas de promoção e prevenção encontram-se em um
terreno de disputas. Há tensões entre as lógicas que orientam a abordagem de
promoção da saúde, a oferta de programas, o acesso, a responsabilização dos
beneficiários e a indução política pela ANS. A abordagem comportamental de promoção
da saúde é prevalente nos cenários do estudo, o que demonstrou coerência com os
ideais defendidos no setor privado de saúde. Os resultados indicam o caráter
disciplinador dos programas, os quais são desenvolvidos a partir de dispositivo
biopolítico de regulação dos hábitos e modos de vida. No aspecto organizativo, foi
revelado que há programas mais institucionalizados com êxito em relação à
continuidade das práticas e outros que apresentam tendência a vulnerabilidade e
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descontinuidade. Certamente os programas ainda ocupam uma posição secundária,
quando comparados à amplitude do conjunto de serviços que compõem o arsenal
tecnológico utilizado pelas operadoras. Esses achados se contrapõem ao intenso
incentivo da ANS, permitindo afirmar que há uma relativa influência normativa
daagência reguladora sobre os processos decisórios das operadoras, no que se refere
à oferta de programas. Para as operadoras, os programas de promoção da saúde
respondem aos interesses de: fidelizar clientes, reduzir custos ou complementar as
estratégias assistenciais. Conclui-se que, apesar dos atravessamentos de acumulação
de capital evidentes na oferta da promoção da saúde no setor suplementar, os
programas analisados indicam uma nova lógica da produção de saúde no campo, a
qual minimamente utiliza outros espaços e profissionais. Assim, a incorporação de
programas de promoção da saúde sinaliza para o início de um processo de mudança de
modelo assistencial que, para alcançar o nível de transformação, carece de maiores
investimentos e outras estratégias que garantam empoderamento comunitário,
participação social, concepção holística, intersetorialidade, equidade e sustentabilidade.
Palavras-chave: Modelo assistencial. Promoção da saúde. Saúde suplementar.

Abstract: The objective of this study is to analyze health promotion programs in
companies of private health insurance and their relationship with the care model
practiced in the supplementary sector. It is a study of multiple cases of qualitative
approach, supported in the methodological theoretical referential of the hermeneuticsdialectics. The methodological course included three stages: exploration, fieldwork and
data comprehension. In the exploratory stage, the companies that develop programs of
health promotion and prevention of diseases in Belo Horizonte-Minas Gerais were
identified by searching on the ANS website. Seventy-nine companies were identified
among them twenty-three confirmed the offer of programs and six accepted the
invitation to participate in the study. The fieldwork consisted in interviews with managers
of the companies and/or coordinators of programs, followed by outlying observation of
the programs and interviews with professionals and involved beneficiaries. Thirteen
programs were studied in depth. In these programs, the focus in prevention and control
of obesity and incentive to the physical activity showed up. It was also outstanding the
womens and elder's participation. The data comprehension was guided by the synthesis
of crossed cases. The analysis clarified that the promotion and prevention programs in
the supplementary sector are in a land of disputes. There are tensions among the logic
that guide the approach of health promotion, the offer of programs, the access, the
beneficiaries' responsibility and the political induction by ANS. The behavioral approach
of the health promotion is prevalent in the study sceneries, which showed coherence
with the ideals espoused in the private health sector. The results indicate the disciplinary
character of the programs, which are developed starting from the bio-political device of
habits regulation and life styles. In the organizational aspect, it was revealed the
existence of difference between the companies, concerning the representativeness of
the programs in their organizational structure. There are more institutionalized programs
successful in relation to the continuity of the practices, others present tendency to
vulnerability and discontinuity. Certainly the programs still occupy a secondary position
compared to the amplitude of the services that comprise the technological arsenal used
by the companies. These findings are opposed to the intense incentive of ANS, leading
to the conclusion that there is a relative normative influence of the regulatory agency on
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the decisive processes of the companies, regarding the offer of programs. For the
companies, the health promotion programs fulfill the interests of: make customers
faithful, reduce costs or complementthe care strategies. We conclude that, despite the
evident crossing of capital accumulation in the offer of health promotion in the
supplementary sector, the analyzed programs indicate a new logic of health production
in the field, which useslittle other spaces and professionals. Thus, the incorporation of
health promotion on programs signals to the beginning of a change process in the health
care model that, in order to achieve the level of transformation, requires higher
investmentand other strategies that ensure community empowerment, social
participation, holistic, union of sectors, equity and sustainability.
Key words: Health promotion. Supplementary health. Care model.
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Representações sociais de mulheres com uma cesária em gestação anterior
sobre o parto normal. 2013. p.154. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Kleyde Ventura de
Resumo: Trata-se de um estudo que aborda as formas de pensar, sentir e agir de
mulheres com uma cesárea em gestação anterior sobre o parto normal. Considerando
as expressivas taxas de cesárea, seu recrudescimento em todo o Mundo, e a
importância das indicações de cesárea por causa de cesárea anterior na manutenção
dessas taxas, a proposta deste estudo foi construída tendo as seguintes tensões: de um
lado a força da crença "uma vez cesárea, sempre cesárea" no conjunto social, seu vigor
simbólico mantido pela falta de informação; a determinação das experiências de
gestações prévias no modo como as mulheres irão lidar em futuras gravidezes, e por
outro lado, a possibilidade de se ter um parto normal após uma cesárea, conforme as
evidências científicas apontam, com benefícios para mãe e filho. Tudo isso configura
uma investigação que se insere em um contexto de desafios. O objetivo é compreender
as representações sociais de mulheres com uma cesárea em gestação anterior sobre o
parto normal. Utilizou-se a abordagem qualitativa com orientação teórica da Teoria das
Representações Sociais na perspectiva proposta por Serge Moscovici, realizado em
duas maternidades, que prestam atendimento exclusivo ao Sistema Único de Saúde,
no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Participaram 31 puérperas que
tiveram partos normais como via de parto atual e que, em uma experiência anterior,
tiveram cesárea, que atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa. Os dados
foram obtidos, durante o período de 09/03/2012 e 27/04/2012, por meio de entrevista
aberta. Os relatos foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo temática
proposta por Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa da
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Universidade Federal de Minas Gerais e das instituições em que o estudo foi
realizado. O termo de consentimento
livre esclarecido foi assinado por todas as
participantes. Foram identificadas duas categorias empíricas: a) a presença do
"estranho": trajetória de mulheres com uma cesárea em gestação anterior diante do
parto normal e b) a vivência do parto normal após uma cesárea em gestação anterior:
ressignificação do pensar, sentir e agir de mulheres. A primeira refere-se às
representações sobre o parto normal, durante a gestação ou no momento anterior ao
parto, de mulheres que têm uma cesárea prévia e que são informadas sobre a
possibilidade de terem parto normal. A segunda categoria mostra as representações
sociais na ocasião da entrevista, após terem vivenciado o parto. A partir dessas
categorias, percebeu-se que há transformações e reconstruções dos saberes das
mulheres a respeito do parto, motivados principalmente pela vivência do parto normal.
Espera-se que este estudo proporcione reflexões que contribuam para a configuração
de uma política pública que valorize os conhecimentos das mulheres, ajudando-as na
desconstrução de conhecimentos enraizados em estruturas sociais rígidas e na
reconfiguração de novos saberes que favoreçam a vivência da gestação, do parto e
nascimento sem conflitos desse caráter. Espera-se ainda impactar positivamente na
redução das taxas de cesárea no Brasil.
Palavras-chave: Cesárea. Parto normal. Trabalho de parto.

Abstract: This study addresses the ways of thinking, feeling and acting of women with a
previous cesarean over a vaginal delivery. Considering the expressive cesarean
rates, its recrudescence worldwide
and the importance of cesarean indications
because of a previous cesarean in the keeping of these rates, the proposal of this study
was built having the following tensions: on the one hand the strength of the belief that
"once cesarean, always cesarean" in the social set, its symbolic vigor , kept by lack of
information; the determination of previous pregnancies in the way women are going to
deal with future pregnancies and, on the other hand, the possibility of having a vaginal
delivery after a cesarean, as scientific evidences point out, with benefits for both mother
and infant, setting an investigation that is inserted in a context of challenges. The
objective is to understand the social representation of women with a previous cesarean
over a vaginal delivery. It was employed a qualitative approach with a theoretical
orientation of the Theory of Social Representations in the perspective proposed by
Serge Moscovici, carried out in two maternity hospitals, which render exclusive service
to the National Health System, in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. In this study
thirty one puerperal women who had vaginal delivery as a via of present delivery that, in
a previous experience, had cesarean delivery and who accomplished the requirements
for the criteria of inclusion in the research, took part. The data were collected between
09/03/2012 and 27/04/2012, through open interview. The reports were analyzed in
accordance with the analyses technique of thematic content proposed by Bardin. The
research was approved by the Ethics Research Committee of the Federal University of
Minas Gerais and by the institutions where the study was carried out. The informed
consent form was signed by all participants. Two empirical categories were identified: a)
The presence of the "strange": journey of women with a previous cesarean facing a
vaginal delivery and b) the experience of a vaginal delivery after a previous cesarean:
Redefinition of thinking, feeling and acting of women who, at present, are at the
analyses stage. The first refers to the representations about a vaginal delivery, during
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pregnancy or right before delivery, of women who had a previous cesarean and who are
informed of the possibility of a vaginal delivery. The second category shows the social
representations at the time of the interview, after having experienced the delivery. From
these categories, it was noticed that that are transformations and reconstructions in the
knowledge of women regarding delivery, caused mainly by the experience of a vaginal
delivery. It is expected that this study provides reflections that contribute to the
configuration of a public policy which enhances women knowledge helping them
deconstruct the deeply rooted knowledge in rigid social structures and in the
reconfiguration of new knowledge which favor the experience of pregnancy, delivery and
birth without conflicts of this kind. This study is also expected to impact positively in the
reduction of cesarean rates in Brazil.
Key words: Vaginal delivery. Cesarean delivery. Labor.
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MORGAN, Bárbara Sgarbi. Avaliação do monitoramento telefônico na promoção do
autocuidado em diabetes na atenção primária em saúde. 2013. p.75. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas
Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Torres, Heloísa de Carvalho
Resumo: O monitoramento telefônico (MT) trata-se de uma estratégia inovadora em
saúde que, utilizado na educação em Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) têm incentivado a
adesão às práticas de autocuidado bem como proporcionado melhora do controle
glicêmico. Este estudo objetivou avaliar o MT para a promoção do autocuidado
associado à atividade física e dieta em usuários com DM2 na atenção primária à saúde
em Belo Horizonte - MG. Trata-se de um estudo do tipo quase experimental,
randomizado, desenvolvido com 210 usuários com DM2, sendo 106 pertencentes ao
grupo experimental (GE) e 104 ao grupo controle (GC), todos vinculados a oito
Unidades Básicas de Saúde do Distrito Leste de Belo Horizonte. A coleta dos dados foi
realizada por profissionais da saúde durante os meses de fevereiro a agosto de 2012 e
foi divida em três momentos: antes do inicio das atividades educativas (T0),
considerado pré-teste, e, logo após o término de cada ciclo educativo, aos 3 (T3) e 6
(T6) meses, compreendendo o pós-teste. Para ambos os grupos, no T0 foram
realizadas entrevistas face a face para coleta dos dados sociodemográficos, aplicação
do Questionário de Autocuidado com Diabetes ESM, mensuração das medidas
antropométricas e coleta dos exames laboratoriais. Ao final de cada ciclo T3 e T6, foi
reaplicado o Questionário de Autocuidado com Diabetes ESM via telefone. A
intervenção educativa para o GE ocorreu de forma sistematizada, a partir de um roteiro
contendo questões sobre conhecimentos e dúvidas sobre o DM; as facilidades e
barreiras para o autocuidado e características das ligações com relação ao número de
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tentativas e duração das chamadas. O GC não participou de nenhuma intervenção
educativa vinculada ao projeto, apenas manteve o atendimento tradicional recebido nas
Unidades Básicas de Saúde. A amostra caracterizou-se pela maioria dos usuários
serem do sexo feminino (n= 144), com idade média superior a 62 anos, possuir
companheiro (n= 124) e ensino fundamental incompleto (n= 108). Os escores obtidos
pelos GE nos tempos T0, T3 e T6 foram, respectivamente, 3,52±0,71, 5,20±0,94 e
5,53±0,80, e pelo GC foram 3,55±0,76, 4,34±1,10 e 4,10±1,18. As barreiras e os
facilitadores para a prática do autocuidado mais citados foram relacionadas aos fatores
dos Comportamentos Psicossociais e Culturais. Quanto à caracterização das ligações,
o GE apresentou em média, chamadas com duração de 12 minutos e o GC com 6
minutos. Conclui-se que a estratégia educativa testada melhorou as práticas de
autocuidado relacionadas à atividade física e dieta, uma vez que o grupo experimental
atingiu escores médios acima de 5 pontos após a intervenção educativa. E, esse
resultado estatisticamente significativo verificado no grupo que recebeu o MT é uma
contribuição fundamental para a melhora da qualidade de vida desses usuários e dos
próprios programas de educação e acompanhamento dessa população.
Palavras-chave: Avaliação de programas e projetos de saúde. Educação em saúde.
Monitoramento telefônico.

Abstract: The Monitoring Telephone (MT) is an innovative approach in health used in
Type 2 Diabetes Mellitus (DM2) education, and that have encouraged adherence to selfcare practices as well as provided improved glycemic control. It is considered, therefore,
a form of effective communication and listening comprehension on the part of the health
professional and the user.This study aimed to evaluate the MT for the promotion of selfcare associated with physical activity and diet in users with DM2 in primary health care
in Belo Horizonte - MG. This is a quasi-experimental study, randomized, developed with
210 users with DM2, with 106 belonging to the experimental group (EG) and 104 to the
control group (CG), all linked to eight Basic Health Units in the Eastern District of Belo
Horizonte. Data collection was performed by health professionals during the months of
February and August 2012 and was divided into three periods: before the start of the
educational activities (T0), considered pretest, and shortly after the end of each
educational cycle, at 3 (T3) and 6 (T6) months, including the post-test. For both groups,
the T0 interviews were conducted face to face for the collection of demographic data,
application of Diabetes Self-Care Questionnaire - ESM, notes of anthropometric
measurements and collection of laboratory tests. At the end of each cycle T3 and T6,
was reapplied with the Diabetes Self-Care Questionnaire - ESM via phone. The
educational intervention for GE occurred in a systematic manner, from a script
containing questions about knowledge and doubts about the DM, the facilities and
barriers to self-care and characteristics of connections with the number of attempts and
duration of calls. The GC not participated in any educational intervention linked to the
project, just kept the traditional service received in the Basic Health. The sample was
characterized by most users are female (n = 144), average aged 62 years, having a
partner (n = 124) and elementary education (n =108). The average scores obtained by
GE in T0, T3 and T6 were, respectively, 3.52 ± 0.71, 5.20 ± 0.94 and 5.53 ± 0.80, and
the GC were 3.55 ± 0, 76, 4.34 ± 1.10 and 4.10 ± 1.18. Barriers and facilitators to
practice self-care were most cited factors related to the Psychosocial and Cultural
Behavior. Regarding the characterization of the SG had connections on average call
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lasting 12 minutes and the GC with 6 minutes. We conclude that the educational
strategy tested improved self-care practices related to physical activity and diet, since
the experimental group achieved scores above 5 points after the educational
intervention. And, this statistically significant result occurred in the group receiving the
MT is a major contribution to improving the quality of life of these users and their own
education programs and monitoring of this population.
Key words: Health education. Telephonic monitoring. Evaluation of programs and
projects in health.
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Resumo: O process o de institucionalização do parto trouxe avanços importantes para
a melhoria da assistência, por outro lado, gerou um conjunto de práticas obstétricas
padronizadas e intervencionistas, sustentando o modelo de atenção tecnocrático. Em
resposta aos resultados desfavoráveis desse modelo de atenção, a partir da década de
1980 , surgiu o movimento da humanização do parto, que além da assistência
acolhedora e respeitosa, propôs a assistência baseada na evidência científica. A prática
obstétrica baseada em evidênci a foi descrita pela OMS e MS, que ainda destacaram a
enfermeira obstetra na assistência ao parto como componente da humanização do
parto, revelando uma nova organização da assistência moldado no trabalho em equipe.
O objetivo deste estudo foi analisar as p ráticas obstétricas na assis tência ao parto e
nascimento em uma instituição de saúde do município de Belo Horizonte/MG, no qual
enfermeiras e médicos obstetras desenvolvem juntos essa assistência. Metodologia:
estudo descritivo e exploratório de delineam ento transversal, que incluiu 90 puérperas
e seus conceptos. Os dados foram coletados em prontuários e por meio de entrevistas
e analisados com o auxílio dos pacotes estatísticos Epi - Info versão 3.5.3 e SPSS 10.0.
Resultados: Todas as 90 puérperas tiveram gestação única, 67,8% teve parto vaginal,
dos quais 87% foram assistidos por enfermeiras obstetras. Práticas demonstradamente
úteis e devem ser encorajadas no trabalho de parto e parto: oferecimento de dieta
(55,6%); liberdade de posição e movimento (94,5%); método não farmacológico para
alívio da dor (79,2%), sendo banho de chuveiro o mais utilizado; uso de partograma
(80%); presença de acompanhante (92,2%); contato precoce cutâneo com o RN
(77,5%). Práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas da
assistência do trabalho de parto: uso de enema e tricotomia (0). Práticas
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frequentemente utilizadas de modo inapropriado durante o trabalho de parto e parto:
amniotomia (43,1%), infusão de ocitocina (47,7%), analgesia (26,6%), mostrando
associação estatisticamente significativa com a admissão precoce da mulher;
episiotomia (11,5%). P ráticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser
eliminadas da assistência do trabalho de parto e parto: posição da mulher no parto
deitada de costas com as pernas levantadas (75,4%); manobra de Kristeller (11,5%).
Conclusão: foram encontradas práticas baseadas no modelo humanizado, mas também
foram registradas práticas apoiadas no modelo tecnocrático. Mesmo nesta instituição
que incorpora e acredita numa assistência realizada com práticas humanizadas
baseadas em evidências científicas, a transformação do modelo assistencial na
obstetrícia ainda é um desafio atual e urgente que requer esforços tanto de gestores
quanto de profissionais de saúde.
Palavras-chave: Enfermagem obstétrica. Parto humanizado. Trabalho de parto.

Abstract: The process of institutionalization of the childbirth care brought important
advances to make the assistance better, on the other side, ge nerated a set of
standardized obstetric and interventionist practices, sustaining the technocratic attention
model. In response to the unfavorable results of this attention model, from the decade of
1980, arose the movement of humanizing the birth, in addition to welcoming and
respectful assistance, proposed assistance based on the scientific evidence. The
obstetric practice based on the evidence was described by the OMS e MS, who
highlighted the obstetrician nurse in the delivery assistance as a component of
humanizing the childbirth, revealing a new organization of the assistance molded on the
teamwork. The aim of this study was to analyze the obstetric practices on the assistance
of the delivery and birth in a health institution at the city of Belo Horizonte/MG, in which
nurses and obstetrician doctors develop together this assistance. Methodology:
descriptive and exploitative study of transverse design, which included 90 women who
have recently given birth and their concepts. Data were collected in medical records with
help of statistics packages Epi - Info version 3.5.3 and SPSS 10.0. Results: all 90 wom
en who have given birth had only one pregnancy, 67,8% had vaginal birth, in which 87%
were assisted by obstetrician nurse s. U seful practices and s hould be encouraged in
labor and birth: offering diet (55,6%); freedom of movement and position (94,5%); non pharmacological method for relieving the pain (79,2%), being shower bath the most
used; use of partogram (80%); companion presence (92,2%); early skin contact with the
RN (77,5%). Clearly harmful or ineffective practices and that must be eliminated of the
labor assistance: use of enema and shaving (0). Improperly practices often used during
labor and birth: amniotomy (43, 1%), oxytocin infusion (47, 7%), analg esia (26,6%),
showing statistically significant association with the early admission of women ;
episiotomy (11,5%). Clearly harmful or ineffective practices and that must be eliminated
of the labor assistance and childbirth: womans position on childbirth lying on back with
legs raised (75, 4%); Kristeller maneuver (11,5%). Conclusion: practices based on the
humanized model were found, but also practices supported on the technocratic model
were registered. Even in this institution that incorporates and believes in an assistance
realized with humanized practices based on scientific evidences, the transformation of
the assistance model on obstetrics is still an actual and urgent challenge which requires
efforts from both managers and health professionals.
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Resumo: Nos últimos anos tem aumentado o interesse de pesquisadores sobre
qualidade de vida (QV) e a capacidade para o trabalho (CT) visando o bem estar do ser
humano enquanto homem e trabalhador, mas pouco ainda se conhece sobre esses
fatores em população rural. O presente trabalho teve por objetivo analisar a CT e a QV
em 242 trabalhadores maiores de 18 anos residentes de área rural no Vale do
Jequitinhonha, MG, Brasil. Os dados foram coletados através do uso de dois
questionários, o Índice de Capacidade para o Trabalho e Avaliação Abreviado de
Qualidade de Vida. Os resultados mostraram associação significativa entre a CT e QV.
Considerando os quatro domínios estudados dentro da qualidade de vida o domínio
físico foi estatisticamente maior que os domínios psicológicos, relações sociais e meio
ambiente. Apenas nas esferas doenças diagnosticadas pelo médico e exigências físicas
e mentais houve significância estatística. Dentre os domínios de QV, somente os
domínios físico e psicológico apresentaram médias significativamente menores para as
mulheres, demonstrando que as mulheres apresentam uma menor qualidade física e
psicológica quando comparadas aos homens. Verificou-se a existência de: correlação
negativa (r = - 0,198) e significativa (p-valor = 0,003) do ICT com a idade, correlação
negativa (r = - 0,282) e significativa (p-valor = 0,000) do ICT com o tempo de trabalho
na principal ocupação e correlação positiva (r = 0,200) e significativa (p-valor = 0,002)
do ICT com anos de estudo. Foi possível constatar que existe uma correlação de
linearidade entre ICT e QV, na qual quanto maior é o score de qualidade de vida maior
é o valor encontrado para o índice de capacidade para o trabalho. Para a modelagem
estatística da relação entre ICT e as variáveis selecionadas na análise univariada (p <
0,25), foi utilizada a análise de Regressão via Quase Verossimilhança com função de
variância constante e função de ligação identidade. Após aplicar o algoritmo de
Backward, as variáveis "Tempo que trabalha na principal ocupação" e os domínios
"físico", "psicológico" e "meio ambiente" foram significativas para explicar o ICT. Os
resultados deste estudo mostraram que houve correlação entre a CT e as variáveis
socioeconômicas, demográficas e ocupacionais dos trabalhadores; bem como a
existência de correspondências entre o ICT e QV. Porém, reforça-se a necessidade de
diretrizes preventivas específicas para o aprimoramento dos aspectos ligados aos
domínios da qualidade de vida e capacidade para o trabalho uma vez que a interação
destes fatores potencializa os efeitos na saúde do trabalhador.

467

Palavras-chave: Capacidade para o trabalho. Qualidade de vida. Saúde do
trabalhador.

Abstract: In recent years there has been increasing interest of researchers on quality of
life (QOL) and work ability (WA) for the welfare of the human being as man and
hardworking, but little is known about factors in this rural population. This study aimed to
analyze the WA and QOL in 242 workers, that came of 18 years old, and living in rural
area in the Jequitinhonha Valley, Minas Gerais, Brazil. Data were collected through the
use of two questionnaires, the Index of Work Ability and Assessment of Quality of Life
Abbreviated. The results showed a significant association between WA and QOL.
Considering the four domains studied the quality of life within the physical domain was
statistically greater than the psychological, social relationships and environment. Only
spheres diseases diagnosed by a physician and physical and mental demands statistical
significance. Among QOL domains, only the physical and psychological domains had
significantly lower mean scores for women, showing that women have a lower physical
and psychological quality when compared to men. Verified the existence of: negative
correlation (r = - 0.198) and significant (p-value = 0.003) with the WAI and age, negative
correlation (r = - 0.282) and significant (p-value = 0.000) with WAI and working time in
main job and positive correlation (r = 0.200) and significant (p-value = 0.002) between
the WAI and study years. It was found that there is a linear correlation between WAI and
QOL, in which the higher the score of quality of life is the highest value found for the rate
of capacity for work. For statistical modeling of the ratio between WAI and selected
variables in the univariate analysis (p <0.25), we used regression analysis via Almost
likelihood function with constant variance and identity link function. After applying the
backward algorithm, the variables "time working on the main occupation" and the
"physical", "psychological" and "environment" were significant in explaining the WAI. The
results of this study showed that there was correlation between the WA and the
socioeconomic, demographic and occupational workers, as well as the existence of
correspondence between WAI and QOL. However, it reinforces the need for specific
preventive guidelines for improving aspects of the domains of quality of life and ability to
work as the interaction of these factors enhances the effects on workers' health
Key words: Work ability. Quality of life. Health worker's.
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Linha de Pesquisa: Educação em saúde e enfermagem
Orientador: Torres, Heloísa de Carvalho
Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar a tradução e a validação semântica,
idiomática,cultural e conceitual do "Behavior Change Protocol" para o português
brasileiro. O instrumento originalmente desenvolvido na língua inglesa americana tem
por finalidade orientar e oferecer estratégias baseadas em evidências científicas para
que os profissionais de saúde realizem ações educativas em Diabetes Mellitus
pautadas na abordagem "empowerment". Essa abordagem é baseada nos
pressupostos teóricos de Freire (1987) e requer práticas educativas diretivas, formais,
pautadas no diálogo, na escuta qualificada e na redefinição de papéis por parte dos
profissionais e dos usuários. Na abordagem "empowerment", considera-se que 98%
dos cuidados exigidos para o tratamento do diabetes são de responsabilidade do
próprio usuário. O profissional de saúde é considerado experiente em saberes relativos
ao diabetes, mas são os usuários os sujeitos responsáveis pelo gerenciamento de
suas escolhas e necessidades diárias. Neste contexto, o profissional da saúde atua
como facilitador do processo de autonomia do sujeito, auxiliando o indivíduo a avaliar
suas necessidades e a desenvolver um plano de cuidados de acordo com as
suas necessidades diárias. A tradução e adaptação cultural do instrumento foram
realizadas conforme procedimentos recomendados internacionalmente por Beaton et
al. (2000), compreendendo quatro das cinco etapas preconizadas: 1- Tradução
inicial; 2- Síntese da tradução; 3- Retrotradução ou tradução para a volta ao idioma
original (back-translation) ; 4- Avaliação pelo Comitê de juízes. A tradução do protocolo
foi realizada de forma independente por tradutores especialistas em linguística e
tradução avançada originando duas traduções (T1) e (T2) que foram consolidadas na
versão (T1-2). Essa versão foi submetida a um terceiro tradutor doutor na área de
linguística e tradução inglesa. A versão (T1-2) foi revisada 12 vezes até um consenso
que gerou a versão síntese final (T12). Esta versão foi submetida a etapa de
retrotradução realizada por dois tradutores independentes e vinculados a um programa
de Pós- Graduação em estudos linguísticos. As versões (BT1) e (BT2) foram
comparadas e geraram a versão síntese (T13). A comparação da versão-síntese (T13)
com a versão original ocorreu durante a fase de avaliação pelo Comitê de Juízes que
objetivou
realizar a validação semântica, idiomática, cultural e conceitual do
instrumento. A colaboração dos tradutores especialistas na área de linguística foi de
fundamental importância, a promoção do diálogo interdisciplinar permitiu a elaboração
de uma versão final qualificada e criteriosa, permitindo a construção de conhecimentos
elaborados e críticos pelos profissionais envolvidos nas discussões. Constatou-se
equivalência semântica, idiomática, cultural e conceitual entre a versão final em
português e a versão original em inglês. O processo de tradução e validação semântica
é o primeiro passo para que um protocolo de qualidade esteja disponível para
aplicação em outro contexto cultural.Salienta-se a importância de análises futuras da
aceitabilidade do instrumento e da avaliação das suas propriedades psicométricas para
que o "Behavior Change Protocol"seja considerado apto para uso em amostras
brasileiras
Palavras-chave: Educação em saúde. Poder (psicologia). Promoção da saúde.

Abstract: This study aims to realise the translation and semantic, idiomatic,
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cultural and conceptual validation of the "Behavior Change Protocol" for Brazilian
Portuguese. The instrument originally developed in the American English language
has purpose to guide and provide evidence-based strategies for that health
professionals can to conduct educational activities in Diabetes Mellitus guided in the
"empowerment" approach. This approach is based on the theoretical principles of
Freire (1987) and required formal educational practices based on dialogue,
qualified listening and in redefining roles by professionals and users. In
empowerment approach, it is considered that 98% of cares required for the
treatment of diabetes are the responsibility of the patient. The health professional is
considered expert in knowledge relating to diabetes, but patients are responsible to
manage their daily choices and needs. In this context, the health professional acts as
facilitator of the autonomy of the patient, helping the individual to assess their needs and
develop a plan of care according to their daily needs. The translation and cultural
adaptation of the instrument were performed according to internationally recommended
by Beaton et al procedures. (2000), comprising four of the five recommended steps: 1 Initial translation; 2 - Summary of translation; 3 - back translation or translation back to
the original (back-translation) language; 4 - Evaluation of the Judges Committee.
The translation of the protocol was performed independently by experts in advanced
translation and linguistics. It was performed two translations (T1) and (T2) that were
consolidated in version (T1-2). This version was submitted to third expert translator in
the field of linguistics and English translation. The version (T1-2) was revised 12 times
until that established a consensus that generated the final synthesis version (T12). This
version was submitted to the back-translation by two independent translators that
were inserted to a program of Graduate studies in linguistic. Versions (BT1) and
(BT2) were generated and compared to synthetic version (T13). The comparison of the
synthesis version (T13) with the original version took place during the Judges
Committee that had as aim to realize semantic, idiomatic, cultural and conceptual
validation of the instrument. The collaboration of experts in translation and linguistic had
fundamental importance to promote interdisciplinary dialogue, that allowed
the
development a qualified and judicious final version, allowing the construction of
elaborate knowledge and critical by the professionals involved in discussion. It was
found semantic, idiomatic, cultural and conceptual equivalence between final version in
Portuguese and the original English version. The process
of translation and
semantic validation is the first step for that a quality instrument can be available in
another cultural context. Stresses the importance of further analysis of the acceptability
of the instrument and of the evaluation of its psychometric properties for that "Behavior
Change Protocol" will be considered suitable to use in Brazilian samples.
Key words: Power (psychology). Health education. Health promotion.
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Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Reinaldo, Amanda Márcia dos Santos
Resumo: Autonomia e louco, historicamente, nunca andaram lado-a-lado, quem dirá,
de forma sincronizada. Entende-se por autonomia, a capacidade de um sujeito decidir,
livremente, acerca das suas próprias ações e, portanto, delinear a sua trajetória de vida.
Refletindo acerca dos conceitos de autonomia, crise e demanda, o modo como o
portador de sofrimento psíquico é admitido, manifesta uma demanda dele ou de
terceiros? Mesmo em crise, seria possível manifestar uma demanda vinculada à sua
subjetividade e interações sociais. Se o usuário não chega ao serviço de modo
autônomo, o projeto terapêutico pode relacionar-se a uma demanda que, não diz
respeito ao portador de sofrimento psíquico? O objetivo do estudo foi conhecer o modo
de admissão e a adesão dos usuários ao projeto terapêutico em um Centro de
Referência em Saúde Mental (CERSAM) na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais.
Trata-se de um estudo de caso, de abordagem qualitativa realizado em um Centro de
Referência em Saúde Mental. Foram selecionados 3 técnicos de referência e 8 usuários
do serviço para participar da pesquisa, mediantes critérios de inclusão e exclusão préestabelecidos. Foram realizadas entrevistas com roteiro semi-estruturado aos
participantes, bem como, observação não participante da dinâmica do serviço. Utilizouse a análise de conteúdo proposta por Bardin, como técnica de análise, resultando em
seis categorias e dez sub-categorias. A pesquisa foi aprovada pelo COEP da Secretaria
Municipal de Saúde e da Universidade Federal de Minas Gerais. Todos os participantes
assinaram o TCLE. Os participantes apontam uma articulação entre o modo de
admissão e o envolvimento terapêutico, uma vez que experiências negativas no
momento admissional podem ser transferidas ao serviço e ao tratamento proposto. Os
usuários indicaram que a demanda espontânea configura-se o melhor modo de
admissão ao serviço, em detrimento do encaminhamento por viatura policial ou serviço
de urgência, devido ao despreparo desses profissionais em lidar com a saúde mental.
Os técnicos de referência ressaltam a relevância em se abordar a subjetividade do
usuário no momento da crise, de modo a realizar um manejo clínico adequado na
admissão, para que diminua a interferência no envolvimento terapêutico.
Palavras-chave: Admissão do paciente. Cooperação do paciente. Serviço de saúde
mental.

Abstract: Autonomy and crazy, historically, never walked side by side, let alone in a
synchronized way. Means for autonomy, the ability of an individual to decide freely about
their own actions and therefore delineate their life trajectory. Reflecting on the concepts
of autonomy, crisis and demand, how the bearer of psychological distress is admitted, it
expresses a demand or others? Even in crisis, it would be possible to express a demand
linked to their subjectivity and social interactions. If the user does not reach the service
unattended, the therapeutic project can relate to a demand that does not concern bearer
of psychological distress? The aim of the study was to know the mode of admission and
membership of the users in a therapeutic project Reference Center for Mental Health
(CERSAM) in the city of Belo Horizonte - Minas Gerais. This is a case study, qualitative
approach performed at a Center of Mental Health Reference. We selected 3 reference
therapists and 8 service users to participate in the study, mediants inclusion and
exclusion criteria previously established. Interviews were conducted with semi-structured
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participants, as well as non-participant observation of the dynamics of the service. We
used content analysis proposed by Bardin, such as technical analysis, resulting in six
categories and ten sub-categories. The study was approved by the COEP of the
Municipal Health Department and the Federal University of Minas Gerais. All participants
signed an informed consent form. Participants indicate a link between the mode of
admission and therapeutic involvement, since negative experiences when admission
can be transferred to the service and the proposed treatment. Users indicated that
spontaneous sets up the best mode of entry into the service, instead of forwarding by
police car or emergency department due to unpreparedness of these professionals in
dealing with mental health. The technical reference underscores the relevance in
addressing the subjectivity of the user during the crisis in order to conduct a proper
clinical management on admission that reduces the interference in therapeutic
involvement.
Key words: Patient admission. Mental health services. Patient compliance.
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Resumo: A Síndrome Metabólica (SM) está independentemente associada ao diabetes
mellitus tipo II e às doenças cardiovasculares. Atualmente, a condição de trabalho é
reconhecida como possível fator associado às doenças e agravos não transmissíveis. O
objetivo do presente estudo foi analisar os fatores associados à SM e concordância
entre critérios de diagnóstico em funcionários do campus saúde de uma universidade
pública. Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e analítico, com 211
funcionários do campus saúde de uma universidade pública de Belo Horizonte - MG.
Foi aplicado questionário com dados demográficos, socioeconômicos, antropométricos
e estilo de vida. A SM foi definida de acordo com os critérios propostos pela NCEPATPIII, IDF e AHA/NHBLI. Realizou-se análise estatística descritiva (frequências
absolutas e relativas), bivariada (testes de qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher)
e multivariada (Regressão de Poisson), com nível de significância de 5% (p < 0,05). A
concordância entre as definições foi verificada pelo teste de Kappa. A prevalência da
SM foi de 27,0% (IC 95%: 21,1-33,5) NCEP, 33,2% (IC 95%: 26,9-40,0) IDF e 28,4%
(IC 95%: 22,5-35,0) AHA/NHBLI. Sobrepeso e obesidade foram fatores
independentemente associados à SM (p < 0,05) para todos os critérios. Ademais, a
renda familiar 6 salários mínimos (RP= 0,52; IC95%: 0,29-0,95) NCEP, muito suporte
social (RP= 1,55, IC95%: 1,08-2,21) IDF e, idade (RP= 1,02; IC95%: 1,00-1,04)
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AHA/NHBLI também se associaram independentemente à SM. Utilizando qualquer uma
das definições da SM como referência, essas apresentaram excelentes percentuais de
concordância (> 85,0%). Na avaliação pelo teste kappa, a NCEP e a AHA/NHBLI foram
os critérios que mais concordaram (kappa= 0,965; p < 0,001). A prevalência da SM foi
alta, devendo ser considerada nas discussões da promoção da saúde do trabalhador.
Os resultados apontam a necessidade de se estabelecer um critério consensual para a
SM.
Palavras-chave: Condições de trabalho. Síndrome metabólica x Diagnóstico.
Trabalhadores.

Abstract: The Metabolic syndrome (MetS) is independently associated with type 2
diabetes mellitus and cardiovascular diseases. Actually, work condition is recognized as
a possible risk factor of chronic diseases. The main objective of this study was to
analyze the factors associated with MetS and the concordance between diagnosis
criteria among health campus employees of a public university. Epidemiological, crosssectional and analytical study, with 211 health campus employees of a public health in
Belo Horizonte city, Minas Gerais State, Brazil. We applied a questionnaire with
demographic, socioeconomic, anthropometric and life style variables. MetS was defined
according to criteria proposed by NCEP-ATP III, IDF and AHA/NHBLI. Statistical
analyses were descriptive (absolutes and relatives frequencies), bivariate (Persons chisquare and Fisher exact tests) and multivariate (Poisson regression), with significance
level of 5% (p < 0.05). Concordance of MetS definitions was evaluated with Kappa test.
MetS prevalences were 27% (95% CI: 21.1-33.5) NCEP, 33.2% (95% CI: 26.9-40.0) IDF
and 28.4% (95% CI: 22.5-35.0) AHA/NHLBI. Overweight and obesity were
independently associated with MetS to all diagnosis criteria. Furthermore, income 6
minimum wages (PR = 0.52; 95% CI = 0.29-0.95) NCEP, high social support (PR = 1.55;
95% CI = 1.08-2.21) IDF and age (PR = 1.02; 95% CI = 1.00-1.04) NHLBI/AHA also
were independently associated with MetS. The percentages of concordance between
the diagnosis criteria were high (> 85%). Using the Kappa test, NCEP and AHA/NHLBI
were the diagnosis criteria most concordant (0.965; p < 0.001). MetS prevalence was
high and it should be considerate in discussions on worker health promotion. Results
demonstrated the necessity of consensual MetS diagnosis criteria.
Key words: Metabolic syndrome x Diagnosis. Employees. Working conditions.
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Resumo: Conhecida desde os tempos bíblicos como lepra, a hanseníase é uma
doença infecciosa e crônica, causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen.
Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também manifesta-se como
uma doença sistêmica, comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e
outros órgãos. Tem grande importância para a saúde pública devido a sua magnitude e
seu alto poder incapacitante, atingindo, sobretudo, a faixa etária economicamente ativa.
É um problema de saúde pública no Brasil que ocupa o segundo lugar em números
absolutos da doença no mundo. Especificamente em Minas Gerais, segundo dados de
2009,registraram-se 1873 casos novos de hanseníase. O Nordeste de Minas Gerais,
por sua vez, registrou 228 novos casos nesse ano, correspondendo a um padrão de
muito alta endemicidade, segundo parâmetros do Ministério da Saúde. Historicamente
há registros da doença no Egito há quatro mil e trezentos anos antes de Cristo. No
período medieval, os leprosos tinham que usar um véu cobrindo o rosto desfigurado e
um sino que denunciava sua presença, como também eram feitas marcas no corpo
desses enfermos, o que propiciou o estigma relativo à doença. O objetivo deste trabalho
foi analisar ahistória da hanseníase no Nordeste de Minas Gerais, tendo como
referência as políticas públicas de controle da endemia no estado, de 1915 a 1962. O
recorte cronológico refere-se, respectivamente, ao ano de criação da Comissão de
Profilaxia da Lepra e ao ano de extinção do isolamento compulsório no Brasil. Justificase pela importância dahanseníase que, desde a época em estudo acomete um número
alto de indivíduos no Nordeste de Minas Gerais. Além disso, considera-se o estigma da
doença e a escassez de estudos sobre o histórico da doença na região. Trata-se de
uma pesquisa histórica. Em complementação ao método escolhido, optou-se por
entrevistas com ex-internos da Colônia Santa Izabel, provenientes da área de estudo. A
análise documental e das entrevistas foi feita segundo os critérios de Padilha &
Borenstein (2005). Os achados permitiram conhecer a história da hanseníase no
Nordeste de Minas Gerais. Observou-se que a maior expressão política da doença na
região esteve ligada aos censosextensivos de lepra, como também aos Grupos de
Trabalho. Considera-se que a alta movimentação migratória, que constituiu a ocupação
do espaço, aliada à instabilidade econômica, ao baixo padrão de vida e habitacional, à
construção social do estigma da doença e à falta de serviços de saúde estruturados
ocasionam a permanência do ciclo de transmissão da hanseníase no Nordeste de
Minas Gerais.
Palavras-chave: Hanseníase. História. Lepra.

Abstract: Leprosy is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae,
bacillus or Hansen. It mainly affects the skin and peripheral nerves but also manifests as
a systemic disease affecting joints, eyes, testicles, lymph nodes and other organs. Is of
great importance to public health due to its magnitude and its high power incapacitating,
affecting especially the economically active age group. It is a public health problem in
Brazil, which ranks second in absolute numbers of disease worldwide. Specifically in
Minas Gerais, according to 2009 data, there were 1873 new cases of leprosy. The
Northeast of Minas Gerais, in turn, recorded 228 new cases this year, representing a
pattern of very high endemicity, according to the Ministry of Health parameters.
Historically no record of the disease in Egypt four thousand and three hundred years
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before Christ. In the medieval period, lepers had to wear a veil covering her
facedisfigured and a bell denouncing his presence, but were also made marks on the
body of these patients, which resulted stigma on the disease. The objective of this study
was to analyze the history of leprosy in the Northeast of Minas Gerais, with reference to
the public policy of the state disease control, from 1915 to 1962. The clipping
chronologicalrefers respectively to the year of establishment of the Commission of
Leprosy Prophylaxis and the year of termination of compulsory isolation in Brazil.
Justified by the importance of leprosy since the era under study affects a large number
of individuals in the Northeast of Minas Gerais. Moreover, it is the stigma of the disease
and the scarcity of studies on the history of the disease region. Is a historical research.
In addition to the method chosen, we chose to interviews with former inmates of
theColony Santa Izabel, from the study area. The document analysis and interviews
were done according to the criteria Padilha & Borenstein (2005). The findings allowed us
to know the history of leprosy in the Northeast of Minas Gerais. It was observed that the
highest political expression of the disease in the region was linked to the
extensivecensus of leprosy, as well as the Working Groups. It is considered that the high
migratory movement, which was the occupation of space, coupled with economic
instability, the low standard of living and housing, the construction of the social stigma of
the disease and lack of health services structured to cause permanent cycle
transmission of leprosy in the Northeast of Minas Gerais.
Key words: Leprosy. History. Hansen
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-97WHL7
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CARAM, Carolina da Silva. Os sentidos do trabalho para profissionais de saúde do
CTI de um hospital universitário. 2013. p.131. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Brito, Maria José Menezes
Resumo: Além disso, pode contribuir para projetar meios de revalorizar o trabalho e lhe
dar sentido, de forma que os profissionais atuem em consonância com os objetivos
organizacionais, evitando assim, os desvios de comportamentos que comprometem a
assistência e também, contribuir para o resgate do ser humano em sua dimensão
subjetiva nas práticas em saúde.Resumo: As pessoas dão vida e dinâmica à
organização, ou seja, a subjetividade das pessoas movimenta o trabalho e as relações
inerentes a ela. Na saúde o trabalho se diferencia dos demais, principalmente, no que
concerne às relações interpessoais e à subjetividade dos trabalhadores e clientes. Os
centros de terapia Intensiva nos quais atuam profissionais de diferentes categorias na
prestação de cuidados intensivos à pacientes em estados críticos de saúde, possui um
modo de vida singular que faz com que os profissionais atribuam sentidos ao trabalho
de forma diferenciada. Para que o serviço prestado seja coerente tanto com a
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organização quanto com os princípios e valores do profissional é necessário que os
trabalhadores atribuam sentidos ao trabalho realizado. O termo sentido refere-se à
compreensão da razão de ser dos profissionais ao realizarem seu trabalho. Visto o
exposto, este estudo teve como objetivo compreender os sentidos do trabalho para
profissionais da saúde que atuam no CTI de um hospital universitário em Belo
Horizonte. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa desenvolvido em um Centro
de Terapia Intensiva (CTI) de um Hospital Universitário em Belo Horizonte, Minas
Gerais. Os sujeitos da pesquisa foram 31 profissionais da saúde que atuavam na
assistência direta ao paciente no CTI, sendo eles: enfermeiros, técnicos de
enfermagem, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos. Os
dados foram coletados após aprovação do projeto nos Comitês de Ética em Pesquisa
das instituições envolvidas e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) pelos sujeitos. A coleta foi realizada em dois momentos: 1)
questionário para identificar o perfil dos sujeitos; 2) entrevista com roteiro
semiestruturado e aplicação da Técnica do Gibi. A entrevista juntamente a Técnica do
Gibi foram submetidas à Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados foram
elaborados tomando-se como base as dimensões do sentido do trabalho: individual,
social, organizacional e fazer cotidiano. A dimensão individual está relacionada com
aspectos profissionais dos sujeitos que possuem proporções significativas na vida
particular dele. É nesta dimensão que o indivíduo valoriza o reconhecimento profissional
que recebe dos outros e de si mesmo do trabalho que realiza. Ademais, ele percebe
também que por meio do trabalho ele é capaz de crescer pessoal e profissionalmente
além de se satisfazer com a prática profissional. A dimensão organizacional está
associada à identificação que o profissional tem com a organização. . Dessa forma,
foram observados nessa dimensão a estrutura organizacional, o trabalho em equipe, os
relacionamentos interpessoais inerentes ao trabalho e o papel desses na vida social do
profissional, o comprometimento organizacional e o reconhecimento da instituição
devido ao trabalho prestado. A dimensão fazer cotidiano enfoca o trabalho profissional
em ato, ou seja, o fazer profissional e os resultantes do mesmo, tais como: o prazer em
ver o seu trabalho realizado e a recuperação do paciente, a percepção da efetivação e
utilidade do trabalho em ato. Além das formas de realizar o trabalho e de tratar o
indivíduo com singularidade e humanidade. A dimensão social analisa o valor social do
trabalho bem como a inserção dele na sociedade. Nesta seção, buscou-se apresentar
como o profissional enxerga a contribuição do seu trabalho para a sociedade. A
compreensão do sentido do trabalho para profissionais da saúde que atuam em um CTI
de um Hospital Universitário no qual atuam diferentes categoriais profissionais que se
articulam e ressignificam o trabalho torna-se relevante na organização do processo de
trabalho e das práticas gerencias.
Palavras-chave: Enfermagem. Recursos humanos em saúde. Unidade de Terapia
Intensiva.

Abstract: The People give life and dynamic to organization, the subjectivity of people
moving the work and relationships inherent in to it. In health the work differs from the
others, especially regarding to interpersonal relations and subjectivity of workers and
customers. The Intensive Care Unit which operate in different categories of
professionals in providing intensive care to patients in critical health conditions, have a
unique way of life that makes the professionals attributing meaning of work differently.
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For the service provided is consistent with both the organization and the principles and
values of the professional is necessary for workers to attribute meaning of work. The
term meaning refers to the understanding of the rationale to be of the professionals to do
their jobs. Given the above, this study aimed to understand the meanings of work for
health professionals who work in the ICU of a university hospital in Belo Horizonte. This
is a qualitative study conducted in an Intensive Care Unit of a university hospital in Belo
Horizonte, Minas Gerais. The subjects were 31 health professionals who worked in
direct patient care in the Intensive Care Unit, namely: nurses, nursing technicians,
doctors, physiotherapists, speech therapists, nutritionists and psychologists. Data was
collected through interviews with semi-structured analyzed by content analysis of Bardin.
We analyzed four dimensions of meaning of work: the individual dimension,
organizational, social and daily activities. The individual dimension is related to the
professional aspects of the subjects that have significant proportions in personal life.
The individual values the professional recognition they receive from others and yourself.
Also, realize that through the labor he is able to grow personally and professionally in
addition to satisfy. The organizational dimension associated with the identification of the
professional organization. Thus, it was observed that dimension organizational structure,
teamwork, interpersonal relationships and the role of these in the social life of the
professional, organizational commitment and recognition of the institution. The
dimension to everyday professional work focuses on the act, do work and those
resulting from the same, as the pleasure in seeing your work and patient recovery, the
perception of the effectiveness and usefulness of it. The social dimension analyzes the
social value of work as well as his contribution and inclusion in society. The meaning of
work for health professionals working in an ICU in which they act different categorical
professionals articulate and reframe the work becomes relevant in the organization of
the work process and managerial practices. Moreover, can contribute to design ways to
revalue the work and give direction to act in line with organizational goals avoiding
deviations of behaviors that endanger the assistance beyond the redemption of the
human being in its subjective dimension in health practices.
Key words: Health manpower. Nursing. Intensive Care Unit.
Acesso remoto ao texto integral:
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saúde. 2013. p.107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Saúde e Enfermagem) Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Santos, Luana Caroline dos
Resumo: Introdução: O excesso de peso e a obesidade apresentam elevada
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prevalência no cenário nacional, evidenciando a demanda por intervenções nutricionais
mais efetivas sobre os principais fatores de risco. Objetivo: Analisar a efetividade de
intensidades diferentes de intervenções nutricionais associadas à prática de exercícios
físicos sobre o estado nutricional e a qualidade da dieta de mulheres com excesso de
peso na Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte/MG. Materiais e métodos: Tratase de estudo de intervenção do tipo antes-e-depois, com duração de seis meses,
desenvolvido com mulheres com excesso de peso de um serviço de promoção da
saúde de Belo Horizonte/MG, intitulado Academia da Cidade (AC). Neste serviço as
usuárias têm acesso gratuito à prática de exercícios físicos orientados e ao
acompanhamento nutricional. Após o ingresso na AC, as participantes do estudo foram
alocadas em dois grupos diferenciados na intensidade de sua intervenção. O grupo
caracterizado por apresentar menor intensidade de intervenção foi intitulado grupo de
intervenção nutricional coletiva (GINC) e compôs-se das atividades de intervenção
nutricional coletiva (INC) desenvolvida rotineiramente na AC. Estas incluíram grupos
abertos de educação alimentar e nutricional, palestras relâmpago, grupos operativos,
tendastemáticas, rodas de conversa, além de um mural informativo. O grupo de
usuárias que integrou a intervenção nutricional de maior intensidade, por sua vez,
participou tanto dessas atividades de INC como também teve acesso ao atendimento
individual mensal. Este grupo foi denominado grupo de intervenção nutricional coletiva e
individual (GINCI). Após os seis meses de estudo, avaliou-se a evolução do estado
nutricional, através da circunferência de cintura (CC) e do índice de massa corporal
(IMC), e da qualidade da dieta das mulheres. Para este último, adotou-se o Índice de
Qualidade da Dieta Revisado (IQDR) (PREVIDELLI et al., 2011), considerando o escore
total e dos componentes. A análise estatística contemplou teste t de Student simples e
pareado, Wilcoxon e Mann-Whitney ao nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados: A amostra compôs-se de 103 usuárias, sendo 52 participantes do GINCI e
51 do GINC. Verificou-se redução da CC no GINC de 98,2 cm para 96,6 cm(p=0,013) e
no GINCI de 96,8 cm para 93,4 cm (p<0,0001). Além disso, o GINCI apresentou
diminuição ponderal e do IMC. Para a qualidade da dieta, ambos os grupos
aumentaram o escore do IQDR e de gordura sólida, álcool e açúcar de adição.
Ademais, no GINC houve melhora do escore de vegetais totais e leguminosas e carnes,
ovos e leguminosas e no GINCI aumento da pontuação de frutas totais, frutas integrais
e leite e derivados, apesar da redução do escore de sódio. Comparando-se os grupos,
o GINCI apresentou maior incremento da pontuação de frutas totais (1,5 pontos vs.
GINC: 0,0 pontos; p=0,016) e frutas integrais (0,1 pontos vs. GINC: 0,0 pontos;
p=0,046). O GINC apresentou maior aumento no escore de carnes, ovos e leguminosas
(0,6 pontos vs. GINCI: 0,0 pontos; p=0,027). Conclusão: As intervenções favoreceram
evolução positiva do estado nutricional e da qualidade da dieta das mulheres. Porém,
efeitos mais acentuados foram obtidos no GINCI, indicando a relevância da maior
intensidade de intervenção nutricional para este público.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Dieta. Estilo de vida.

Abstract: Introduction: Overweight and obesity present high prevalence rates in Brazil,
which highlights the demand for nutritional interventions of greater effectiveness on the
main risk factors. Objective: To analyze the effectiveness of different intensities of
nutritional intervention associated with physical exercise practices on nutritional status
and diet quality among overweight women within primary healthcare in Belo Horizonte,
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Minas Gerais. Materials and methods: This was a before-and-after intervention trial
lasting six months conducted among overweight women at a public health promotion
service called City Gym (CG) in Belo Horizonte/MG. At this service, oriented physical
exercise practices and nutritional intervention are offered for free to its users. After
joining the CG, the study participants were divided into two groups that were different
regarding intervention intensity. The group characterized for having less intensity of
intervention was named collective nutritional intervention group (CNIG) and consisted of
collective nutritional intervention (CNI) activities developed routinely in CG. These
included food and nutrition education open groups, lightning talks, operational groups,
thematic stands, chat sessions and information boards. The group of women that
integrated the higher intensity nutritional intervention, on the other hand, participated in
these CNI activities but also had access to monthly individual nutritional intervention
(INI). This group was called the individual and collective nutritional intervention group
(ICNIG). After six months, changes in nutritional status, in terms of waist circumference
(WC) and body mass index (BMI), and in diet quality were evaluated. The latter were
obtained using the Brazilian Healthy Eating Index Revised (BHEI-R; PREVIDELLI et al.,
2011) regarding total and components scores. The statistical analysis comprised the
simple and paired Student t tests, Wilcoxon and Mann-Whitney tests at thesignificance
level of 5% (p<0.05). Results: One hundred and three women composed the sample, 52
formed the ICNIG and 51, the CNIG. WC reductions were observed: in the CNIG from
98.2 cm to 96.6 cm (p=0.013) and in the ICNIG from 96.8 cm to 93.4 cm (p<0.0001).
Additionally, the ICNIG presented reductions in body weight and BMI. Regarding diet
quality, both groups showed increases in the BHEI-R score and in the solid fats, alcohol
andadded sugars score. Moreover, the CNIG presented improvements in the total
vegetables and pulses and meat, eggs and pulses scores and the ICNIG showed
increases in the total fruits, whole fruits and milk and dairy scores, despite a reduction in
the sodium score. Comparing the groups, ICNIG presented higher increases in the total
fruits score (1.5 points vs. CNIG: 0.0 points; p=0.016) and in the whole fruits score (0.1
points vs. CNIG: 0.0 points; p=0.046). CNIG had a higher increase in the meat, eggs
and pulses score (0.6 pointsvs. ICNIG: 0.0 points; p=0,027). Conclusion: Both
interventions favored positive evolution of the womens nutritional status and diet quality.
However, more pronounced results were seen in the ICNIG, thus highlighting the
relevance of nutritional interventions of higherintensity for this public.
Key words: Primary health care. Diet. Lifestyle.
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Enfermagem
Orientador: Penna, Cláudia Maria de Mattos
Resumo: O termo acesso ou acessibilidade abrange as dimensões geográficas e
sócio- organizacional, tendo caráter qualitativo multifacetado.
Estudo de caso
qualitativo, visando analisar o acesso à atenção à saúde na perspectiva de dois
gestores, doze profissionais de saúde e onze usuários, sujeitos do estudo. Cenários:
duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Regional Norte do município de Belo
Horizonte. Os termos da Resolução CNS-196/96 foram observados e os dados
coletados por entrevista
individual
com
roteiros semiestruturados, foram
submetidos à análise de conteúdo temática, sendo organizados nas seguintes
categorias: A Estratégia Saúde da Família e suas tecnologias operacionais: limites e
potencialidades para o acesso à saúde; A oferta (des) centralizada de ações e serviços
e o fazer cotidiano: o prescrito e o real; Trilhas para o Acesso à atenção à Saúde.
Os sujeitos consideraram a Estratégia Saúde da Família (ESF) como organizadora do
acesso à atenção à saúde, reduzindo iniquidades e avançando na ampliação do
acesso. Evidenciaram condições cotidianas que podem limitar o direito à saúde
formalmente instituído, por expressarem incoerências e discordâncias na prática.
Denotou-se uma política
centralizadora que resulta em
(im)propriedades
organizacionais e processos avaliativos que buscam produtividade e metas
estabelecidas por indicadores de saúde; pacotes de oferta predefinidos
burocraticamente que interpõem barreiras aos usuários; oferta pouco programática que
contempla especialmente a demanda espontânea; e ciclo de produção marcado por
demandas voltadas à priorização de consultas médicas, medicamentos, exames e
encaminhamentos para especialidades. Os usuários encontram modos de acessar os
serviços estabelecendo posturas de passividade ou de reatividade. O acolhimento e o
vínculo expressam-se como tecnologias
potencializadoras
e inclusivas
ao
aproximarem os usuários dos profissionais de saúde/serviços por meio de relações
afetivas, possibilitando maior interação e resolução. Conclui-se que o acesso é
fundamental para a efetivação do direito à saúde; que a sua qualidade depende de
vários atributos para a redução dos entraves cotidianos; e que conhecer o olhar dos que
ofertam e buscam a atenção, é relevante para desvelar as (im)possibilidades de acesso
aos serviços.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Saúde da família. Sistema Único de
Saúde (SUS).

Abstract: The term access or accessibility covers the geographical and social
organizational dimensions, which have a multifaceted qualitative character. It is a
qualitative case study, aiming at the analysis of the access to Health Care on the
perspective of two managers, twelve health professionals and eleven users, subjects
of this study. Scenarios: two Health Basic Units (HBU) of the North of Belo Horizonte
city. The terms of CNS-196/96 Resolution were observed and the data were collected
through individual interview with semi structured scripts and were submitted to the
thematic content analysis. The subjects have considered that Family Health Strategy
(FHS) organized health care access, reduced iniquities and went towards
enhancing the access. They showed the everyday conditions which can limit the
right to health formally put in place as they express inconsistencies and disagreements
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in practice. A centralizing policy is noticeable, this results in organizational
(im)properties and evaluative processes looking for productivity and goals established
by health indicators; offer packages predefined in a bureaucratic way which rise barriers
to the users; a few programmatic offer which contemplates specially the spontaneous
demand; and a production cycle characterized by demands focused on the
prioritization of medical consultations, medicines, medical examinations and referral to
specialists. The users find ways to access the services establishing passive or reactive
attitudes. The reception and the bond show to be technologies which strengthen and
include as they approach the users to the health care professional/services
through affective relationships, making possible a greater interaction and
resolution. We concluded that the access is fundamental to turn effective the
right to health care; its quality depends on many attributes for the reduction of daily
barriers; and knowing the look from those who offer and seek health care is
relevant to disclose the (im)possibilities of access to the services.
Key words: Access to health care services. Family health. Unified health system.
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Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
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Orientador: Brito, Maria José Menezes
Resumo: Este estudo teve como objetivo compreender a continuidade do cuidado ao
portador de doença crônica não transmissível (DCNT) no sistema de atenção à saúde
na perspectiva de gerentes, profissionais e usuários de uma Unidade de Atendimento
Imediato (UAI) no município de Betim MG, escolhida como cenário da pesquisa pelo
critério de acessibilidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa.
Participaram da pesquisa 22 sujeitos, sendo três gerentes (gerente da unidade,
coordenador médico e coordenador de enfermagem), 12 profissionais (duas assistentes
sociais, cinco enfermeiros e cinco médicos) e sete usuários portadores DCNT. As
DCNT foram escolhidas por sua magnitude, pela crescente morbimortalidade e pela
necessidade de se pensar em políticas específicas. Os dados foram coletados por meio
de entrevista individual com roteiro semiestruturado. Para a análise dos dados, utilizouse a técnica da análise de conteúdo. Da análise, emergiram três categorias:
Continuidade do cuidado: uma análise à luz do conceito de continuidade informacional,
Continuidade gerencial: do gerenciamento das condições crônicas à complexidade
gerencial e O Programa de Internação Domiciliar como expressão da continuidade do
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cuidado. A análise de dados na primeira categoria evidenciou que a comunicação no
contexto interno da UAI apresentou lacunas como: problemas relacionados aos
prontuários dos pacientes e comunicação deficitária entre os integrantes da equipe que
fragilizam as ações voltadas para a continuidade do cuidado. A interação entre a UAI e
os demais serviços de saúde mostrou-se problemática. A assistente social é
profissional-chave nessa interação. Evidenciou-se, ainda, que a referência dos usuários
está mais consolidada que a contrarreferência. Na segunda categoria, viu-se que o
gerenciamento das DCNT na UAI apresentou pontos de fragilidade que podem interferir
na continuidade do cuidado, sendo prioritárias as abordagens referentes ao
gerenciamento das DCNT. Ao se discutir os aspetos gerenciais relacionados à
continuidade do cuidado evidenciou-se que as características do trabalho na UAI, a
gestão de pessoas e recursos materiais e as questões políticas têm forte influência nas
ações voltadas para a continuidade do cuidado. Na terceira categoria, foi possível
perceber que o Programa de Atenção Domiciliar (PID) que está vinculado à UAI foi
evidenciado como uma das várias possibilidades de se garantir a continuidade do
cuidado. Além disso, o PID foi revelado como um instrumento para solucionar alguns
problemas como superlotação e carência de leitos hospitalares. Conclui-se que, para se
garantir a continuidade do cuidado aos portadores de DCNT, é necessária maior
integração e coordenação dos serviços do sistema de saúde e o desenvolvimento de
estratégias para viabilizar a comunicação entre os diversos profissionais, de forma a
possibilitar a interação visando a continuidade do cuidado. Apesar das várias
fragilidades apresentadas, conseguiu-se visualizar a continuidade do cuidado de forma
discreta, às vezes incipiente, mas acredita-se que o campo estudado é fértil para o
desenvolvimento de ações estratégicas que permitiriam uma melhoria da continuidade
do cuidado e da qualidade assistencial.
Palavras-chave: Continuidade da assistência ao paciente. Doença crônica. Gestão em
saúde.

Abstract: This studys goal was to understand the continuity of care provided to the
carrier of non-communicable chronic disease (NCCD) within the system of health care,
through the perspective of managers, employees and users of an Immediate Care
Center (ICC) located in Betim - Minas Gerais State, which was selected as the setting of
this research under the criterion of accessibility. The present research is descriptive and
qualitative in its nature. 22 individuals were part of it, according to the following division:
three managers - one of the center as a whole, another of the medical body, and the last
one of the nursing department; 12 employees - two social assistants, five nurses and
five doctors; and seven users who are carriers of NCCD. The NCCDs were chosen for
they can be classified as diseases of great magnitude, increasing morbidity, and
because of the pressing need to think of policies concerned with assisting their carriers.
The data were collected in the format of individual interviews with a semi-structured
guide. Content analysis was the technique employed in examining the data, and it
generated the emergence of three categories: Continuity of care: an analysis under the
light of the concept of informational continuity, Management Continuity: from managing
chronic conditions to management complexity and The Home Care Program as an
expression of continuity of care. For the first category, it was revealed that there were
gaps in communication inside the ICC, such as problems related to the records of
patients, and poor communication among the members of the same team, which
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minimized the potential to take proper measures to enhance continuity of care.
Interaction between the ICC and other health services appeared to be troublesome,
though it was verified that the social assistant is an important key in making this
interaction work. Moreover, there was evidence that the reference of users is more solid
than the counter-reference, which is at a highly initial stage. In the second category it
was found that the management of the NCCDs conveyed weaknesses that may interfere
in the continuity of care, making it paramount to carry out interventions in such
management. When talking about managerial aspects of continuity of care, it was
observed that some characteristics in the work provided by the ICC, the management of
people and material resources and political matters strongly influence the actions taken
that are supposed to support continuity of care. Turning to the third category, it was
possible to notice that the Home Care Program (HCP), which is linked to the ICC, was
considered as one of the numerous possibilities of ensuring continuity of care. Besides
this, the HCP was interpreted as an instrument to solve problems of overcrowdings and
shortage of hospital beds. It is concluded that in order to guarantee continuity of care to
the carriers of NCCDs, a greater integration and coordination of the health care system
as a whole is necessary, accompanied by the development of strategies to improve
communication among the professionals involved, in such a way thatenables interaction
aimed at the continuity of care. Despite the several deficiencies that were pointed out, it
was possible to timidly witness continuity of care, which was at times incipient.
Nonetheless, we believe the field being studied is a fertile one to stimulate the
development of strategic measures that would allow an improvement in the continuity of
care and, hence, in assistential quality.
Key words: Continuity in patient assistance. Chronic disease. Health management.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-978HLQ
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MUSSEL, Ivone Coutinho. Armazenamento dos produtos para saúde estéreis no
centro de esterilização e unidades assistenciais de hospitais de grande porte de
Belo Horizonte. 2013. p.79. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Oliveira, Adriana C.
Resumo: O produto para saúde (PPS) esterilizado, quando armazenado nas unidades
assistenciais de saúde, deve ser mantido em condições adequadas ou semelhantes ao
Centro de Material e Esterilização (CME), visando tanto à garantia para o tempo de
validade como o uso seguro para o paciente. Muitos aspectos e desafios na
manutenção da esterilidade a exemplo, características da área física hospitalar, tipo de
embalagem utilizada e acesso restrito podem influenciar a qualidade do
armazenamento do PPS estéril. Este estudo orientou-se pela pergunta: Quais são as
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condições de acondicionamento do PPS estéril nas unidades de assistência direta e no
CME? Para responder à questão, propôs-se como objetivo: Analisar as condições dos
locais de guarda dos produtos estéreis para saúde em unidades assistenciais e no CME
de hospitais grande porte de Belo Horizonte. Trata-se de estudo exploratório, descritivo,
de abordagem quantitativa. Foram selecionadas 11 instituições. Os dados foram obtidos
por meio de um instrumento contendo aspectos relacionados à estrutura física, à
infraestrutura, à organização do ambiente e às condições de armazenamento. A coleta
de dados foi realizada no período de maio a setembro de 2013, a análise dos dados foi
processada com base no programa estatístico Statistical Package for the Social
Science, versão 19.0, por meio de análise descritiva, com a apresentação de valores
absolutos e porcentagens. A caracterização do CME, com base nas informações
obtidas dos respondentes (100% enfermeiros) evidenciou-se a presença de janelas
lacradas (60%). A distância mínima exigida do teto foi encontrada em (100%) das
instituições, sendo em (90%) distancia das paredes e (80%) distancia do chão. Quanto
ao acondicionamento do material estéril, foram encontrados armários fechados (60%),
com revestimento lavável (100%). O controle de umidade relativa do ar e temperatura
foi referido como realizado em todos os CME, variando os parâmetros adotados. A data
de validade do PPS estéril foi referida como checada em (100%) dos CME. Os
transportes em carros exclusivos ocorrem em 80%. Como não conformidade do CME,
verificou-se que (30%) não possuíam área física exclusiva para materiais esterilizados e
(30%) armazenavam PPS estéreis junto a materiais não estéreis. Para a caracterização
das unidades assistenciais das instituições participantes, foram visitados 33 setores:
Pronto Atendimento (PA), Centro Cirúrgico (CC) e Centro de Terapia Intensiva (CTI).
Nos hospitais, (54,5%) dos profissionais não souberam responder algum item do
questionário ou responderam de forma divergente à informação fornecida pelo
enfermeiro do CME. Eram de material lavável em (93,9%) das unidades; encontravamse em armários fechados (75,8%); e a validade da data de esterilização era observada
em (97%) das unidades. Como não conformidades citam-se que no CTI (30%), no CC
(20%) e no PA (30%) não eram exclusivos para a guarda de materiais esterilizados com
inexistência de barreira e (3,0%) não possuíam restrição de acesso. Concluiu-se que,
tanto no CME como nas unidades assistenciais, haviam condições divergentes das
recomendações dos órgãos regulamentadores de saúde para o armazenamento do
PPS estéril nas instituições pesquisadas, levando-se a inferir que a legislação vigente
não está sendo observada em sua totalidade.
Palavras-chave: Embalagem de produtos. Esterilização. Segurança do paciente.

Abstract: The sterile health product (SHP) when stored in the health care units should
be kept in appropriate or similar to the Material and Sterilization Center (MSC)
conditions, in order to guarantee both the shelf life and safe of use. Many aspects and
challenges in maintaining the sterility for instance, hospital physical characteristics, used
packaging type and restricted access may influence the quality of storage of sterile PPS.
This study was guided by the following question: What are the conditions for packaging
of sterile PPS units in direct assistance and in the MSC? To answer the question, it was
proposed as objective: To analyze the conditions of the custody places for sterile
products for health care units and large scale hospitals and MSC of Belo Horizonte. This
is an exploratory and descriptive study with a quantitative approach. 11 institutions were
included. Data were collected by means of an instrument containing aspects related to
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the physical structure, infrastructure, and organization of the environment as well as
storage conditions. Data collection was conducted in the period May to September 2013,
data analysis was performed based on the Statistical Package for the Social Sciences,
version 19.0, using descriptive analysis, with the presentation of absolute values and
percentages. The characterization of the MSC, based on information obtained from the
respondents (100 % nurses) showed the presence of sealed windows (60 %). The
minimum required distance was found in the ceiling (100 %) of the institutions, and in
(90 %) and distance of the walls (80 %) distance from the ground. As for the packaging
of sterile equipment, closed cabinets (60 %) were found, with washable lining (100 %).
The control of temperature and relative humidity was referred to as held in all MSC,
varying the parameters adopted. The expiration date of the SHP was reported as sterile
checked in (100 %) of the MSC. Transport in exclusive cars occurs in 80 % of the
institutions. As non-compliance of MSC, it was found that (30 %) did not have sole
physical area for materials and sterilized (30 %) they stored sterile SHP along with nonsterile materials. Emergency Care (EC), Surgical Center (SC) and Intensive Care Unit
(ICU) to characterize care units of the participating institutions , 33 sectors were visited .
Hospitals in the study (54.5 %) of the professionals could not answer any item
questionnaire or responded divergently to information provided by nurses form . Were
washable (93.9 %) of the units equipment; were in closed cabinets (75.8 %), and the
expiration date of sterilization was observed in (97 %) of the units. How nonconformities
are cited in the ICU (30 %) in SC (20 %) and EC (30 %) were not unique to the keeping
of materials sterilized with no barrier and (3.0%) had no restriction to access. It was
concluded that both the MSC as in medical clinics, there was divergence in some
conditions of the recommendations of regulatory health agencies for storage of sterile
SHP in the institutions surveyed, leading to infer that the current law is not being fully
observed.
Key words: Packaging products. Sterilization. Patient safety.
Acesso remoto ao texto integral:
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MOREIRA, Alexandra Dias. Validade e reprodutibilidade de questionário de
atividade física do sistema de vigilância. 2013. p.74. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais;
2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
Resumo: O sistema de vigilância de fatores de risco para doenças crônicas baseado
em entrevistas telefônicas (VIGITEL) possui a finalidade de monitorar a freqüência de
fatores de risco e doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. A atividade física é um
dos recursos mais importantes na prevenção de doenças e é avaliada, entre outros
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fatores, por esse sistema. Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade e a validade concorrente
de indicadores de atividade física e sedentarismo em um sistema de vigilância de
fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em Belo Horizonte, Minas
Gerais. Métodos: A reprodutibilidade dos indicadores de atividade física foi avaliada
através de entrevistas repetidas do VIGITEL em intervalos de 7 a 15 dias após
entrevista original do sistema, obtidas a partir de 305 indivíduos em Belo Horizonte,
2013. Os indicadores avaliados foram "atividade física no tempo livre (lazer)”, “atividade
física no deslocamento”, “inatividade em quatro domínios da atividade física” (lazer,
trabalho, transporte e atividades domésticas) e " assistir televisão por três ou mais
horas ao longo do dia". O coeficiente Kappa foi utilizado para medir a concordância
entre ambas entrevistas. Para a avaliação da validade concorrente, os mesmos
indivíduos que participaram do estudo de reprodutibilidade responderam, na mesma
oportunidade, ao Questionário Global de Atividade Física (GPAQ), um inquérito
validado internacionalmente utilizado neste estudo como método de referência para a
comparação de indicadores de atividade física do VIGITEL. O indicador assistir
televisão por longos períodos não foi avaliado, pois o GPAQ não apresenta esta
informação. A comparação entre os inquéritos foi avaliada por medidas de
sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo (VPP e VPN).
Resultados: O estudo de reprodutibilidade mostrou concordância substancial para a
freqüência de indivíduos ativos no lazer e inativos em quatro domínios da atividade
física, com valor de estatística kappa de 0,70 e 0,64, respectivamente. O indicador
relacionado a assistir televisão por longos períodos teve concordância moderada e a
freqüência de indivíduos ativos no transporte mostrou um índice kappa de 0,35,
indicando concordância regular. As análises de comparação do VIGITEL com o método
de referência variaram de 54,8 a 67,7 de sensibilidade na freqüência de inativos em
quatro domínios de atividade física, ativos no lazer e no trabalho. O domínio de
deslocamento foi representado apenas por 11,9 de sensibilidade. A especificidade
variou de 72,0 a 91,2 em quatro domínios da atividade física e no indicador inativo. VPP
e VPN demonstraram grande variabilidade (VPP: 34,0-86,2; VPN: 49,6-94,4).
Conclusão: O questionário de atividade física do VIGITEL demonstrou ser confiável em
todos os domínios, exceto em questões relacionadas ao deslocamento. Além disso, o
VIGITEL foi considerado similar ao GPAQ na maioria das variáveis, conforme
apresentado na validade concorrente.
Palavras-chave: Atividade motora. Reprodutibilidade dos testes. Validade dos testes.

Abstract: The telephone-based risk factor surveillance system for chronic diseases
(VIGITEL) aims to monitor the frequency of risk factors and chronic diseases in Brazil.
Physical activity is one of the most important resources in avoiding health impairments
and it is assessed, among other approaches, in VIGITEL questionnaire. Objective: To
evaluate the reliability and concurrent validity of physical activity indicators in a
telephone-based surveillance system in Belo Horizonte, Minas Gerais. Methods: The
reliability of the physical activity indicators was assessed through repeated VIGITEL
interviews with intervals of 7-15 days obtained from 305 individuals in Belo Horizonte,
2013, that responded to the original surveillance system. The evaluated indicators
included “physical activity on leisure time”, “physical activity in transportation”, “inactive
in four domains of physical activity (leisure, work, transportation and housework) and
watching television for long periods habit”.Kappa coefficient was used to measure
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agreement between both interviews. For the concurrent validity assessment, the same
subjects that participated in the reliability study also responded to the Global Physical
Activity Questionnaire (GPAQ), an international validated questionnaire used as
reference method for comparison of VIGITEL physical activity indicators. Watching
television for long periods wasn‟t compared because GPAQ doesn‟t present this
information. Comparison was assessed by measures of sensitivity, specificity, positive
and negative predictive values (PPV and NPV). Results: The reliability study showed
substantial agreement between repeated interviews for frequency of active individuals in
leisure time and inactive in four domains of physical activity, kappa statistics 0.70 and
0.64 respectively. The indicator related to long periods of television watching was
classified as moderate agreement and the frequency of individuals active in
transportation showed a kappa index of 0.35, indicating fair agreement. The comparison
analyses to the reference method ranged from 54.8 to 67.7 of sensitivity in frequency of
inactive in four domains of physical activity, active in leisure time and work. The domain
of transportation was represented only by 11.9 of sensitivity. Specificity ranged from
72.0 to 91.2 in four domains of physical activity and inactive indicator. PPV and NPV
showed large variability (PPV: 34.0 to 86.2; NPV: 49.6 to 94.4). Conclusion: The
VIGITEL physical activity questionnaire seems to be reliable in all domains, except in
questions related to transportation. In this sense, VIGITEL was considered comparable
to GPAQ in most variables, as presented in concurrent validity.
Key words: Motor activity. Reproducibility of results. Validity of tests.
Acesso remoto ao texto integral:
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Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e em enfermagem
Orientador: Gazzinelli, Maria Flavia Carvalho
Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar um jogo no formato de Role Playing
Game (RPG) como estratégia pedagógica para favorecer o desenvolvimento da
autonomia na escolha do percurso formativo e do pensamento crítico-reflexivo sobre a
atuação do enfermeiro nas áreas de atenção primária, atenção hospitalar, gestão e
educação-pesquisa. Trata-se de uma pesquisa avaliativa, dos tipos análise lógica,
análise dos efeitos e análise da implantação. Para a análise lógica, foi realizada uma
oficina com especialistas nas áreas de conhecimento relacionadas ao jogo, com a
aplicação de dois questionários, um semi-estruturado e um estruturado. A análise dos
efeitos foi realizada por meio de um questionário semi-estruturado respondido por
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alunos do 3º período do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) antes do jogo e após a realização de sua última sessão. As
Memórias de Jogo relatos elaborados pelos alunos do 3º período, após cada uma das
seis partidas foram utilizadas para a análise da implantação. Os dados obtidos a partir
de questões fechadas presentes nos questionários aplicados com os especialistas
foram submetidos a uma análise estatística descritiva. As respostas dadas às questões
abertas referentes ao questionário aplicado com os especialistas, ao questionário
aplicado com os alunos e as Memórias de Jogo foram transcritas e analisadas por meio
da técnica da análise de conteúdo. O jogo A Ordem de Ores, elaborado por uma equipe
multidisciplinar, constitui uma metáfora da realidade do aluno de graduação em
Enfermagem da UFMG diante do currículo e dos principais cenários de atuação
profissional do enfermeiro. Na análise lógica, evidenciou-se a pertinência tanto das
hipóteses teóricas que fundamentaram a elaboração do jogo quanto da utilização do
jogo como estratégia no ensino em Enfermagem. Também foram constatadas
fragilidades dos elementos objetivos que envolveram a elaboração das situaçõesproblema do jogo. Na análise dos efeitos, observou-se que o jogo dificultou a
denominação correta dos percursos formativos pelos alunos, mas contribuiu para o
desenvolvimento dos respectivos conceitos. Favoreceu, limitadamente, o
reconhecimento da educação, da gestão e da pesquisa como áreas de atuação do
enfermeiro e não favoreceu o reconhecimento de habilidades explicitadas no texto
curricular como essenciais à prática profissional e para (re)significar os sentidos da
educação em saúde. Na análise da implantação, verificou-se que o jogo despertou
sentimentos ambíguos, que ora indicaram boa aceitação, ora denotaram insatisfação
com a estratégia. Também se observou o desejo pela inserção e pela permanência na
instância irreal e imaginária do jogo e pelo exercício da liberdade. Foram identificadas,
ainda, diferentes potencialidades pedagógicas do jogo, como a aproximação com a
prática profissional, a inovação da introdução do lúdico no ensino, a participação ativa
dos jogadores e o favorecimento à autorreflexão e à reflexão sobre a formação e a
futura atuação profissional. O jogo constituiu um espaço de experimentação, ancorado
na subjetividade e ocupado pela intensidade da experiência sensorial, própria a cada
jogador. As implicações na subjetividade, então destacadas, sobrepuseram os efeitos
dos aspectos objetivos do jogo, expressos na construção de conhecimentos. Sugere-se
que, ao se utilizar os jogos no contexto educacional, a construção do conhecimento seja
antes pensada como possibilidade do jogo do que como seu objetivo.
Palavras-chave: Currículo. Educação em enfermagem. Materiais de ensino.

Abstract: This study aimed to evaluate a game in Role Playing Game (RPG) format as
a pedagogical strategy to support the development of autonomy in choosing the training
path and critical-reflective thinking on the role of nurses in the areas of primary care,
hospital care, management and education-research. This is an evaluative research, of
the type of logical analysis, analysis of the effects and analysis of the implementation.
For logical analysis, it was performed a workshop with experts in the areas of knowledge
related to the game, with application of two semi-structured questionnaires and a
structured one. The analysis of the effects was done through a semi-structured
questionnaire answered by the students of the 3rd semester of the nursing degree from
the Federal University of Minas Gerais (UFMG) before the game and after the
completion of its last session. Game Memories reports prepared by the students of the
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3rd period after each of the six games were used for the analysis of the implementation.
The data obtained from closed questions of the questionnaire applied to the experts
were submitted to a descriptive statistical analysis. The answers to the open questions
of the questionnaire applied to the experts, the questionnaire applied to the students and
the Game Memories were transcribed and analyzed by the technique of content
analysis. The game "The Order of Ores" organized by a multidisciplinary team is a
metaphor of the reality of a UFMG nursing undergraduate student before the curriculum
and the main scenarios of professional nursing activity. The logical analysis has
evidenced the pertinence of the theoretical assumptions that underlie the development
of the game and its utilization as a strategy in teaching nursing. They also revealed
weaknesses of the objective elements surrounding the elaboration of games problem
situations. In the analysis of the effects, we found that the game has made difficult the
correct designation of the training pathways by the students, nevertheless has favored
the development of their concepts. The game has favored, in a limited extent, the
recognition of education, management and research as areas of nursing activity.
However, was not effective in both, facilitating the recognition of skills described in the
curriculum text as essential to the professional practice and to (re)define the meanings
of health education. In the implementation analysis, it was verified that the game
produced mixed feelings, which sometimes indicated good acceptance and sometimes
denoted dissatisfaction with the strategy. It was also noticed the desire of insertion and
permanence at the unreal and imaginary dwelling of the game and to exercise freedom.
Different pedagogical potentials of the game were also identified, as the movement
towards the professional practice, the innovation of introducing the playful in teaching,
the active participation of players and the favoring of self-reflection and reflection
regarding training education and future professional activity. The game was a space for
experimentation, anchored in subjectivity and taken by the intensity of sensory
experience particular of each player. The implications of subjectivity, then highlighted,
overshadowed the effects of the objective aspects of the game, expressed in the
construction of knowledge. It is suggested that when utilizing games in an educational
context, the knowledge construction might be thought before as a game possibility than
as its objective.
Key words: Education nursing. Curriculum. Teaching materials.
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Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Orientador: Soares, Sônia Maria

489

Resumo: Introdução: A tuberculose é considerada ainda hoje um grande problema de
saúde pública nos países em desenvolvimento, apesar de ser uma doença
potencialmente evitável e curável, devido dificuldades em controlar seu crescimento em
diversas áreas do planeta. Acredita-se que a epidemia crescente de Diabetes Mellitus é
uma ameaça ao controle mundial da Tuberculose, sendo o Diabetes Mellitus um
possível fator de risco para o desenvolvimento e/ou complicação da Tuberculose.
Pesquisas que abordem a associação entre essas duas doenças são incentivadas pela
Organização Mundial de Saúde, principalmente nos países em desenvolvimento, como
o Brasil. Objetivo Geral: analisar a prevalência de Diabetes Mellitus em pacientes
portadores de Tuberculose internados em um hospital de referência para tratamento de
tuberculose em Belo Horizonte. Material e Métodos: trata-se de uma pesquisa
descritiva, transversal, exploratória de abordagem quantitativa. Foi realizada em um
hospital em Belo Horizonte, onde foi pesquisada a presença de Diabetes Mellitus em 46
pacientes com diagnósticos de Tuberculose no período de agosto a dezembro de 2013.
Dados sociodemográficos e clínicos também foram pesquisados. Resultados: A
prevalência de Diabetes Mellitus em pacientes com Tuberculose no período estudado
foi de 15%, a população estudada é composta basicamente por adultos jovens,
solteiros, desempregados ou com emprego informal, que estudaram até o ensino
fundamental, residentes na região metropolitana Belo Horizonte e procedentes dos
serviços de urgência da cidade. Paciente com tuberculose com mais de 50 anos
possuem risco maior de desenvolver Diabetes Mellitus (RP: 0,06; IC 95% 0,006-0,557,
p-valor=0,005). As outras variáveis não foram estatisticamente significativas.
Conclusão: Recomenda-se a implementação um protocolo para pesquisa de Diabetes
Mellitus em pacientes com Tuberculose como objetivo de rastrear pacientes sem o
diagnóstico da doença e dessa forma conseguir direcionar o tratamento. Cabe a equipe
de enfermagem a realização de atividades educativas, de prevenção, orientação e
acompanhamento destes pacientes.
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Manejo integrado. Tuberculose.

Abstract: Introduction: Tuberculosis is still considered a major public health problem in
developing countries, despite being a potentially preventable and curable disease,
because of difficulties in controlling its growth in various areas of the planet. It is
believed that the growing epidemic of Diabetes Mellitus is a threat to global control of
tuberculosis, diabetes mellitus being a possible risk factor for the development and / or
complication of tuberculosis. Research that addresses the association between these
two diseases are encouraged by the World Health Organization, particularly in
developing countries like Brazil. General Purpose: To analyze the prevalence of
diabetes mellitus in patients with tuberculosis admitted to a referral hospital for treatment
of tuberculosis in Belo Horizonte. Material and Methods: This is a descriptive, crosssectional, exploratory quantitative approach. Was held in a hospital in Belo Horizonte,
where he was examined for Diabetes Mellitus in 46 patients with diagnoses of
tuberculosis in the period August to December 2013. Sociodemographic and clinical
data were also searched. Results: The prevalence of diabetes mellitus in patients with
tuberculosis during the study period was 15%, the study population is primarily
composed of young adults, single, unemployed or informal employment, who studied up
to primary, teaching residents in metropolitan Belo Horizonte and coming from the
emergency services of the city. TB patients with more than 50 years have a higher risk

490

of developing diabetes mellitus (OR: 0.06, 95% CI 0.006 to 0.557, p - value = 0.005).
The other variables were not statistically significant. Conclusion: The implementation of
a protocol for screening diabetes mellitus in patients with Tuberculosis aims to track
patients without disease diagnosis and thus achieve target treatment is recommended. It
is for the nursing staff to conduct educational activities, prevention, referral and follow up
of these patients.
Key words: Integrated management. Tuberculosis. Diabetes mellitus.
Acesso remoto ao texto integral: http://hdl.handle.net/1843/GCPA-9FCM2L

Nº de Classificação: 19042
SANTOS, Fernanda Batista Oliveira. Escola de enfermagem Carlos Chagas: projeto,
mudança e resistência - 1933-1950. 2013. p.140. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e enfermagem
Orientador: Marques, Rita de Cássia
Resumo: O presente trabalho é uma pesquisa documental, de natureza histórica, que
teve como objetivo analisar a trajetória das relações construídas entre a Escola de
Enfermagem Carlos Chagas (EECC) e a saúde em Minas Gerais da perspectiva do
atendimento das demandas do governo do estado mineiro e dos novos campos da
saúde, no período de 1933 a 1950. Esses marcos são, respectivamente, o ano de
criação da escola e o ano em que ela foi anexada à Faculdade de Medicina da
Universidade Minas Gerais e federalizada. A escola de enfermagem foi idealizada para
ser uma modelar instituição formadora de enfermeiras de "alto nível" para a saúde
pública e para os hospitais. O ensino era ministrado principalmente por médicos,
catedráticos da Faculdade de Medicina. No currículo da EECC predominavam
disciplinas voltadas para o ensino hospitalar em detrimento das voltadas para a saúde
pública, o que era uma das tentativas de espelhamento na Escola de Enfermagem
Anna Nery, a única oficial do país àquela época. Entre as especificidades da EECC no
ensino, destacavam-se disciplinas como a de religião, ministrada por padres católicos, e
a de canto orfeônico, que faziam com que a escola fosse identificada como brasileira,
cristã e nacionalista, conforme fontes da época. Mesmo com todo o entusiasmo e o
prestígio de seus idealizadores nos primeiros anos de funcionamento, a instituição
passou por diversas dificuldades no ensino teórico e prático. A EECC equilibrou-se para
manter o ensino da enfermagem científica em Minas Gerais apesar da falta de
professores e de campos de estágio, em especial os hospitalares. Além disso, a escola
diplomou um número de enfermeiras inferior à enorme necessidade do país nesse
período: embora cerca de 50% delas ocupassem cargos na saúde pública, a demanda
do governo mineiro e do país não era supridas, e poucas egressas foram atuar no
interior do estado. O campo hospitalar, por sua vez, não foi dominado pelas alunas da
EECC no período, excetuando-se as diplomadas que eram irmãs de caridade, o que
denota que a tradição do cuidado pelas religiosas e o poder delas no campo hospitalar
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ainda eram predominantes. Houve um progressivo desinteresse do governo estadual
mineiro pela escola, evidenciado pela falta de repasse de verbas para o sustento
mínimo da EECC, que, no entanto, foi relativizado pela maior definição das políticas
públicas federais implementadas no período, principalmente por meio do Serviço
Especial de Saúde Pública, com o investimento em profissionais de nível técnico com
formação mais curta. Isso culminou na criação de outra instituição, a Escola de Saúde
Pública de Minas Gerais, para o atendimento das demandas da saúde pública mineira,
e na federalização da EECC, com sua anexação à Faculdade de Medicina.
Palavras-chave: Enfermagem. Escolas de enfermagem. História da enfermagem.

Abstract: This is a historical documentary research, which aimed to analyze the
trajectory of the relation between Carlos Chagas School of Nursing (EECC), in Minas
Gerais, and the public health policies, considering the satisfaction of the demands posed
by the state government of Minas Gerais and the new fields of health, in the period
1933-1950. These landmarks are, respectively, the year of foundation of the school and
the year in which it was attached to the Medical College of Belo Horizonte and
federalized. It was found that the nursing school was projected to be a model training
institution for high-level nurses who would be able to work in public health and hospital
fields. The teaching at the institution was given mainly by doctors, professors at the
Medical College. In the curriculum of EECC there was a predominance of disciplines
aimed at the hospital field, instead of the public health, which was an attempt to mirror
the Anna Nery School of Nursing, the only official nursing school of the country at that
time. We highlight the specifics of EECC in teaching, such as the subjects "Religion",
taught by Catholic priests, and "Orpheonic Singing", which led the school to be
recognized as Brazilian, Christian and nationalist, according to sources of that time.
Despite the excitement and prestige of its founders in the early years of operation, the
school underwent several difficulties concerning theoretical teaching and practice. The
school struggled to keep the teaching of scientific nursing in Minas Gerais, dealing with
the lack of teachers and field internship, particularly hospitals. Moreover, the EECC
graduated a low number of nurses, considering the enormous need for professionals in
the country in this period, and although about 50% of the graduates held positions in
public health, the demand of the state government and the country was still high and few
nurses would work in the state rural areas. As to the hospital field, this was not owned
by the EECC students during the period, except for the graduates who were sisters of
charity. This indicates that the religious tradition of care and the power of religious
institutions in the hospital field were still predominant. There was a growing indifference
of the state government towards the school, evidenced by the lack of providing for the
minimum support of EECC, a situation that, however, was mitigated by the definition of
federal public health policies implemented during the period, mainly through the Public
Health Special Service, and investments in technical professionals with shorter training.
This culminated in the creation of another school, the School of Public Health of Minas
Gerais, to meet the demands of the state public health, and the annexation of the EECC
to the Medical College, followed by its federalization.
Key words: Nurse. Nurse History. Nursing School.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/802M.PDF
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Nº de Classificação: 18910
EVANGELISTA, Síntia de Souza. Limpeza manual x limpeza automatizada: uma
análise de carga microbiana de instrumentais cirúrgicos após o uso clínico em
cirurgias do aparelho digestivo. 2013. p.113. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Adriana Cristina de Oliveira
Resumo: Diversos produtos para a saúde (PPS), dentre eles a maioria dos
instrumentais cirúrgicos, são planejados com a finalidade de permiti sua reutilização. A
presença da contaminação microbiana em PPS após o
processamento pode
inviabilizar a reutilização destes instrumentais, devido ao risco de transmissão cruzada
de micro-organismos, favorecendo a ocorrência da Infecção Relacionada à Assistência
à Saúde. Objetivou-se avaliar a carga microbiana presente em instrumentais cirúrgicos
utilizados em cirurgias do aparelho digestivo após uso clínico e limpeza manual e
automatizada. Tratou-se de uma pesquisa experimental realizada no Laboratório de
Microbiologia Oral e Anaeróbios. A amostra foi composta por 125 instrumentais
provenientes de 25 cirurgias do aparelho digestivo, potencialmente contaminadas e
contaminadas, submetidos a dois processos de limpeza, manual e automatizado. Os
instrumentais foram imersos em sacos plásticos estéreis contendo água destilada estéril
e submetidos a sonicação em lavadora ultrassônica, seguida de agitação. As amostras
foram divididas em cinco partes iguais e submetidas à filtração em membrana
Millipore® de 0,45µm. As membranas foram então depositadas em meios de cultura
específicos para a avaliação da carga microbiana e o isolamento de grupos microbianos
de relevância epidemiológica. A identificação dos micro-organismos foi realizada no
sistema Vitek II Biomeriéux, com cartões específicos para cada grupo de microorganismos. A média de carga microbiana nas diferentes etapas foi 93,1UFC/100ml
após o uso, 41UFC/100ml e 8,24UFC/100ml nas duas etapas sequenciais de limpeza
manual e 75UFC/100ml e 16,1UFC/100ml em instrumentais submetidos a limpeza
automatizada. A redução de carga microbiana entre as etapas sequenciais de limpeza
não foi significativa para instrumentais submetidos a limpeza em lavadora
ultrassônica. A carga microbiana após o uso foi influenciada pelo potencial de
contaminação da cirurgia. Após o uso clínico, 64% dos 12 instrumentais apresentaram
carga microbiana maior que 10 e 10 UFC/100 ml. Após a primeira etapa do método
manual, 44% permaneceram nesta faixa, enquanto este valor foi de 52% naqueles
submetidos a limpeza automatizada. Ao final da última etapa de limpeza, não foi
recuperada carga microbiana na maioria dos instrumentais. contudo, aproximadamente
10% apresentavam carga microbiana maior que 10 e 100 UFC/100 ml. Staphylococcus
coagulase negativo esteve entre os micro-organismos mais frequentemente isolados
em todas as etapas avaliadas. Além deste, os principais isolados po etapa foram
Escherichia coli após o uso, Pseudomonas spp. e Stenotrophomonas malthophilia após
a primeira etapa de limpeza manual e automatizada, sendo que nesta última
Acinetobacter baumannii complexx também se destacou. A limpeza manual com
imersão em detergente enzimático e escovação neste estudo demonstrou ser mais
efetiva quando comparada àquela realizada em lavadora ultrassônica, com redução
expressiva da carga microbiana. Contudo, a utilização de termodesinfecção em etapa
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subsequente foi capaz de reduzir essa contaminação significativamente para
instrumentais em ambos os métodos.
Palavras-chave: Controle de Infecção. Instrumentos cirúrgicos. Segurança do paciente.

Abstract: Several health products (HP), among them the most surgical instruments, are
designed in order to allow its reuse. The presence of microbial contamination on HP
after its processing can limit the reuse of these instruments, because of the risk of crosstransmission of microorganisms, favoring the occurrence of Health Care-Associated
Infections. The aim was to evaluate the microbial load present in surgical instruments
used in the digestive tract surgeries after its clinical use and manual and automated
cleaning. This was an experimental study carried out in the Laboratory of Oral
Microbiology and Anaerobes. The sample was composed of 125 instruments from 25
gastrointestinal surgeries, potentially contaminated and contaminated, undergone two
cleaning processes, manual and automated.The instruments were immersed in sterile
plastic bags containing sterile distilled water and exposed to sonication in ultrasonic
washe, followed by stirring. The samples were divided into five equal parts and filtrated
on Millipore® membrane of 0.45µm. The membranes were then deposited in specific
culture substance for the assessment of microbial load and isolation of microbial groups
of epidemiologic relevance. The identification of micro-organisms was performed on the
system Vitek II Biomeriéux, with specific cards for each group of micro- organisms. The
average microbial load in the different stages was 93.1CFU/100ml after use,
41CFU/100ml and 8.24CFU/100ml in the two sequential steps of manual cleaning and
75CFU/100 and 16.1CFU/100ml in instrumental that went to automated cleaning. The
reduction of microbial load between the sequential cleaning steps was not significant for
instrumental undergoing the cleaning in ultrasonic washer. The microbial load after use
was influenced by the potential for contamination of surgery. After the clinical use, 64%
of the 12 instruments showed microbial load higher than 10 and 10 CFU/100ml. After the
first stage of the manual method, 44% remained in this range, while this figure was 52%
in those undergoing automated cleaning. At the end of the last stage of cleaning, it was
not recovered microbial load in most instruments. However, approximately 10% had load
greater than 10 and 100CFU/100ml. Negative Staphylococcus coagulase was among
the micro-organisms commonly isolated in all stages evaluated. In addition, the main
insulations by step were Escherichia coli after use, Pseudomonas spp. and
Stenotrophomonas maltophilia after the first step of manual and automated cleaning, in
the last Acinetobacter baumannii complex also stood out. Manual cleaning with
immersion in enzymatic detergent and brushing, in this study, demonstrated to be more
effective when compared to that performed in ultrasonic washe, with a significant
reduction of microbial load. However, the use of thermal disinfection at a
subsequent stage was able to significantly reduce such instruments contamination
in both methods.
Key words: Patient safety. Infection control. Surgical instruments.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/pos/diss_defesas_detalhes.php?aluno=813
Nº de Classificação: 18911
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ALVES, Pâmela Braga. Procura por assistência à saúde em pronto atendimento de
uma região ampliada de saúde. 2013. p.83. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Organização e gestão de serviços de saúde e enfermagem.
Orientador: Alves, Marília
Resumo: Na rede de atenção à saúde, a área de urgência e emergência tem passado
por grandes transformações nos últimos anos, principalmente pela demanda por
atendimentos que poderiam ser realizados em outros pontos da rede. No estado de
Minas Gerais, outros agravantes são a vasta extensão territorial, possuir 853 municípios
e diferenças regionais em relação à densidade demográfica e características
socioeconômicas. Na região Jequitinhonha/ Mucuri, as condições socioeconômicas
desfavoráveis e baixa densidade demográfica influenciam o acesso aos serviços de
saúde. O município de Diamantina é polo da região ampliada de saúde Jequitinhonha
e da região de saúde Diamantina. Apesar de ser polo, apresenta algumas
particularidades: atenção primária com somente 10 equipes de Saúde da Família (ESF),
4 Programas de Agentes Comunitários (PACS) e 75 Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e apenas dois hospitais. O único estabelecimento de saúde que atende
urgências e emergências é o Pronto Atendimento (PA) Santa Isabel, vinculado à Santa
Casa de Caridade de Diamantina (SCCD), referência para o atendimento de urgência e
emergência da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, composta por 23 municípios.
Além disso, áreas rurais de alguns municípios não possuem UBS, ESF ou PACS; ou
possuem com atendimento médico semanal ou quinzenal. Assim, o PA é a única
unidade de saúde que funciona 24 horas, atendendo os casos mais graves do
município e da região. Este estudo tem como objetivo analisar os motivos da
procura por assistência à saúde no PA Santa Isabel em Diamantina/MG, no período de
janeiro a outubro de 2013. Trata-se de um estudo de caso descritivo, utilizando dados
secundários coletados do Software ALERT ADW nos primeiros dez meses de
implantação. Foram coletados dados sóciodemográficos; Fluxograma (a partir da queixa
do usuário), Diagnóstico e Classificação de Risco. Os dados foram organizados em
gráficos e tabelas, com distribuição de frequência. Os resultados mostram que os
meses de maior procura foram junho (11,36%), julho (11,33%) e fevereiro (10,58%). O
PA foi procurado por adultos, idosos e adolescentes, com 59,87%; 18,01%; 12,18%
respectivamente e houve predominância do sexo feminino (52,81%) e de usuários do
SUS. A maioria dos usuários recebeu alta para o exterior (53,62%). Em relação aos
diagnósticos destacam-se os capítulos da CID 10: XIX - Lesões, envenenamentos e
algumas outras consequências de causas externas (17,19%); X - Doenças do aparelho
respiratório (9,8%); XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e
de laboratório, não classificados em outra parte (9,7%). Em relação aos Fluxogramas
destacam-se na categoria PA, pacientes que devem ser atendidos no Pronto
Atendimento por apresentarem cores vermelho, laranja ou amarelo: Mal estar em adulto
(6,20%), Dor abdominal em adulto (5,25%), Cefaleia (3,77%) e Dor torácica (3,65%).
Na categoria AP, pacientes classificados nas cores verde e azul que poderiam ser
atendidos na APS, sobressaíram os fluxogramas: Mal estar em adulto (5,01%), Dor de
garganta (2,07%), Feridas (2%) e Problemas em extremidades (1,73%). Portanto, o PA
de Diamantina, atende à demanda espontânea de urgência e emergência, mas também
usuários que poderiam ser atendidos em outro ponto da rede, onerando o sistema de
saúde regional e provocando superlotação do serviço, uma característica dos PA
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em diferentes regiões e municípios.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde.
emergência.

Hospitais. Serviços médicos de

Abstract: In the health care system, the area of emergency care has undergone
enormous changes in recent years, mainly as a result of the demand for care that could
otherwise be supplied by other parts of the healthcare system. Other challenges exist in
the state of Minas Gerais, including the vast size of the state, which has 853 municipal
districts and significant regional differences in terms of demographic density and
socioeconomic characteristics. In the Jequitinhonha/Mucuri region, challenging
socioeconomic conditions and low demographic density affect access to health care
services. The municipality of Diamantina is the healthcare hub for the health region of
Diamantina and the wider health region of Jequitinhonha. Despite being a hub, it has
some specific problems: primary care with only ten Family Health Care teams (FHC),
four Community Health Agent Programs (CHAP) and Basic Health Units (BHU) and only
two hospitals. The only health center that provides accident and emergency care is the
Santa Isabel Emergency Room (ER), linked to the Santa Casa de Caridade de
Diamantina (SCCD) ("Diamantina Santa Casa Charity"), a referral center for accident
and emergency care in the Jequitinhonha wider health care region, which comprises 23
municipalities. Additionally, rural areas in some regions do not possess BHU, FHC or
CHAP; or have only weekly or fortnightly health care. In such cases, the Emergency
Room is the only health care unit that operates for 24 hours, treating more serious cases
in the municipality and the region. The aim of this study is to analyze the reasons why
health care treatment is sought in the Santa Isabel Emergency Room in Diamantina/MG,
between January and October 2013, in the form of a descriptive Case Study, using
secondary data collected from the ALERT ADW software program during the first ten
months of the implementation. Sociodemographic; Flowchart (from the user‟s medical
complaint), Diagnostic and Classification of Risk data was analyzed. The data was
organized in graphs and tables, together with frequency distribution. The results show
that there was higher demand in june (11.36%), july (11.33%) and february (10.58%).
The ER was used by adults, the elderly and adolescents, who represented 59.87%,
18.01%, and 12.18% of users respectively, and the majority of users were female
(52.81%) and from the national public health system (83.99%). The majority of users
were released from hospital (53.62%). Many diagnoses were found in the chapters of
ICD10: XIX - Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
(17.19%); X - Respiratory diseases (9.8%); XVIII - Symptoms, signs and abnormal
clinical and laboratory findings, not else here classified (9.7%). In the ER category
patients classified as flowchart colors red, orange or yellow, the complaints of feeling
unwell among adults (6.20%), abdominal pain among adults (5.25%), headache (3.77%)
and chest pain (3.65%) stood out. In the category patients classified as green and blue
that can be treated in the ER the flowcharts feeling unwell among adults (5.01%), throat
pain (2.07%), wounds (2%) and discomfort in the extremities (1.73%) were worthy of
note. Therefore, the Diamantina ER meets the urgent demand for emergency care, but
also the needs of users that could be met elsewhere in the health network, burdening
the system and causing overcrowding of the service, a characteristic of Emergency
Rooms in a number of regions and municipalities.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/811M.PDF

Nº de Classificação: 18816
SANTOS, Dinamara Barreto dos. Diabetes mellitus referido e fatores
sociodemográficos, clínicos e epidemiológicos em pacientes adultos com
tuberculose. 2013. p.92. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Cuidado em saúde e enfermagem
Orientador: Soares, Sônia Maria
Resumo: Trata-se de estudo transversal usando dados secundários registrados no
Sistema Informação de Agravos de Notificação - SINAN. Constituiu objetivo do estudo a
análise dos fatores sociodemográficos, clínicos e epidemiológicos de pacientes adultos
notificados no SINAN como caso novo de tuberculose (TB) e sua associação com o
diabetes mellitus (DM) no Estado de Minas Gerais (MG) no período de 2007 a 2011. O
atual quadro epidemiológico do mundo demonstra que a incidência de TB permanece
alta em países em desenvolvimento e a prevalência do DM aumenta globalmente,
gerando problemas de saúde pública mundial, que podem ser ainda maiores quando há
associação das duas doenças. Estudos internacionais demonstram que pacientes com
DM têm mais chances de desenvolver tuberculose, devido à alteração imunológica que
possuem. No Brasil estudos que abordem a associação entre TB e DM são incipientes
e consequentemente não há propostas de um manejo integrado. Assim, é necessário
adaptar os programas de tuberculose para incorporar fatores de risco adicionais e
realizar pesquisas para propor normas políticas e práticas nessa área. A coleta foi
realizada junto às áreas técnicas de TB e de DM da Secretaria de Estado de Saúde/MG
e totalizou 19.343 notificações de TB no período estudado. Houve associação
significativa (p<0,05) de cura com abandono e com óbito em relação a sexo, raça,
escolaridade e faixa etária. Considerando apenas os casos de DM a associação foi
significativa apenas com faixa etária, com 82,6% de cura, 14,8% de abandono e 2,7%
de óbito na faixa de 20 a 39 anos; 88,5% de cura, 6,5% de abandono e 5,0% de óbito
entre 40 e 59 anos e 87,6% de cura, 5,3% de abandono e 7,1% de óbito na população
de 60 anos ou mais. Das notificações de TB, 6,1% tinham DM. No grupo de pacientes
com HIV/AIDS e DM houve baixo percentual de cura (67%) e alto de abandono (23%),
inclusive em comparação com o grupo geral das 19.343 notificações. Alcoolismo
também foi significativo com melhores resultados de cura (81%), menor percentual de
abandono (10,7%), porém com maior de óbito (8,3%), comparado ao grupo geral que
teve, respectivamente, 76,2%, 17,6% e 6,1%. Nos casos de doença mental,
aassociação foi significativa com baixo percentual de cura (76,1%), alto percentual de
abandono (13%) e óbito (10,9%). Espera-se que os resultados aqui encontrados
possam colaborar no planejamento de ações por parte dos serviços de saúde para
grupos especiais, que apresentam maior risco de adoecimento. São necessárias
programação de ações intersetoriais que foquem na melhoria da qualidade de vida
destes grupos, ultrapassando a barreira da clínica com a finalidade de melhorar a
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assistência prestada ao paciente com TB e organizar o serviço para atendimento
adequado ao paciente que possua a comorbidade TB e DM.
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Medidas em epidemiologia. Tuberculose.

Abstract: It is cross-sectional study using secondary data in the information system
(SINAN). The aim of this study is analyze sociodemographic, clinical and
epidemiological factors in adults patients reported in an information system (SINAN) with
tuberculosis (TB) and its association with diabetes mellitus (DM) in the State of Minas
Gerais (MG) in the period from 2007 to 2011. The current epidemiological situation in
theworld shows that the incidence of TB remains high in developing countries and the
prevalence of diabetes increases globally, generating global public health problems,
which can be even greater when the association of the two diseases. International
studies show that patients with diabetes are more likely to develop tuberculosis because
the immune impairment. In Brazil, studies that address the associationbetween TB and
DM are incipient and consequently dont have proposals for an integrated approach.
Thus, it is necessary to adjust the TB programs to incorporate additional risk factors and
conduct research to propose standards policies and practices in this area. Data
collection was conducted with the Technical Areas of TB and DM in the State
Department of Health / MG and totaled 19,343 TB notifications in the period studied.
There was significant association (p <0.05) of cure withabandonment and death in
relation to sex, race, education and age. Considering only the cases of DM, the
association was significant only with age, with 82.6% of cure, 14.8% of abandonment
and 2.7% of death in the age group 20-39 years. In the age group 40 and 59 years was
88.5% of cure, 6.5% of abandonment and 5.0% of death. In the population aged 60
years or more was 87.6% of cure, 5.3% of abandonment and 7.1% of death. Between
the TB notifications, 6.1% of the patients had DM. In thepatients group with HIV/AIDS
and DM, the cure percentage was low (67%) and the abandonment rate was high (23%),
even in comparison with the general group of 19,343 notifications. Alcoholism was
significant with better healing results (81%), lower dropout percentage (10.7%), but
higher death (8.3%), compared to the overall group that had, respectively, 76.2%, 17.6%
and 6.1%. In cases of mental illness, the association was significant with low cure
percentage (76.1%), high dropout (13%) and death (10.9%). It is expected that our
findings can assist in planning actions on the part of health services for special groups at
greatest risk of illness. Intersectoral actions are necessary that focus on improving the
quality of life of these groups, overcoming the barrier of the clinic in order to better the
care provided to patients with TB and arrange for appropriate care service to patients
who have comorbid TB and DM.
Key words: Tuberculosis. Diabetes mellitus. Epidemiologic measurements.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-9BAHJ8

Nº de Classificação: 18866

498

MAGALHÃES, Pollyana Anício. Organização e funcionamento dos comitês de ética
em pesquisa do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. 2013.
p.87.Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Orientador: Penna, Cláudia Maria de Mattos
Resumo: Introdução: De acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde brasileiro, Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) visam a segurança e proteção
de sujeitos de pesquisa. Devem ter condições mínimas para o funcionamento descritas
em resoluções brasileiras e complementares, entretanto há carência de informações
sobre os perfis destes órgãos no cenário brasileiro para que se busquem meios de
aperfeiçoá-los. Objetivo: Analisar a organização e funcionamento dos comitês do
município de Belo Horizonte (BH). Foram considerados somente os CEP cadastrados
no Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com situação regular junto à Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa. Metodologia: Estudo seccional e descritivo, realizado
com coordenadores de 23 CEP no município de BH em 2012. Questões relacionadas à
infraestrutura, composição, processo de instalação e funcionamento dos CEP foram
coletadas por meio de um questionário. Os resultados foram analisados através de
estatística descritiva. Resultados: Quanto à infraestrutura, 78,3% dos CEP possuem
espaço físico e computador exclusivo e 100% têm acesso à internet. Em relação à
composição, são constituídos na grande maioria por médicos, 100% possuem membros
da comunidade no colegiado e 52,2% ofereceram algum curso sobre ética e bioética.
Foram fundados entre 1996 e 2006, 100% possui regimento interno e ata de reuniões e
52,2% dos entrevistados relataram que os CEPs que coordenam precisam de algum
pessoal de apoio. Discussão: A maioria dos colegiados têm se dedicado para cumprir o
seu papel, apresentando características que são adequadas às resoluções brasileiras.
Entretanto, nenhum comitê está isento de aperfeiçoamento. A maioria dos pontos
passíveis de melhorias está relacionada ao apoio institucional. Conclusão: A
organização e funcionamento dos CEP de BH possuem pontos de aperfeiçoamento
importantes para a realização de sua função com qualidade. Faz-se necessário a
realização de trabalhos que perpassam a análise dos fatos, mas que possam ter
atuação direta no trabalho realizado pelos comitês.
Palavras-chave: Bioética. Comitê de revisão ética. Ética em pesquisa.

Abstract: Introduction: According to Resolution 196/96 of the Brazilian National Health
Council, an Institutional Review Board (IRB) has the aim of protect research subjects
thus keeping their safety. For its operation as described in the Brazilian resolutions and
complementary, minimum pre-establish requirements must be archived. However there
is scarcity of information about the profiles of these organs in the Brazilian scenario
whose knowledge is essential to their improvement. Objective: Analyze the organization
and functioning of IRBs of the city of Belo Horizonte. Were considered only the IRBs
registered in the National System of Research in Ethics, and with regular status in the
National Research in Ethics Council. Methods: Sectional and descriptive study,
conducted with coordinators / deputy coordinators of 23 IRBs in the city of Belo
Horizonte in the year 2012. Issues related to infrastructure, composition, process of
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installation and operations of the IRBs were investigated through a questionnaire. The
results were analyzed using descriptive statistics. Results: All the IRBs evaluated were
founded between 1996 and 2006, 100% has bylaws and minutes of meetings and 52.2%
of the interviewed reported needing some support staff. The vast majority of the member
is composed of medical doctors, 100% have community members in the collegiate and
52.2% offered a course on ethics and bioethics; and 78.3% of the IRBs have their own
physical space and an exclusive computer, with internet access. .Discussion: Most
boards have dedicated themselves to play their role, showing characteristics that are in
agreement to the Brazilian resolutions. However, no IRB is exempt improvements,
mostly related to the institutional support. Conclusion: The organization and operation of
the IRBs of the city of Belo Horizonte have important points of improvement in order to
perform its function with excellence. Beyond the analysis of the facts, works that have
direct impact in the work done by the IRBs are extremely conciliated.
Key words: Bioethics. Ethical review committee on research. Research ethics.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-99XFYB
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COSTA, Danielle Vasconcellos de Paula. Empoderamento na educação em grupo de
diabetes na atenção primária à saúde. 2014. p.107. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Educação em saúde
Orientador: Torres, Heloísa de Carvalho
Resumo: Observou-se na educação em grupo que os usuários foram compartilharam
as experiências da tentativa de colocar em prática as metas definidas para o
autocuidado, discutiram as barreiras e as alternativas de superação das mesmas. Os
usuários do Grupo Intervenção apresentaram melhores escores de empoderamento e
autocuidado em comparação aos do Grupo Controle. Dentro do Grupo Intervenção
os usuários de sexo Feminino, os inativos e os alfabetizados estão mais empoderados,
com p<0,05. Reconhecendo os benefícios da abordagem empoderamento, é essencial
considerar os fatores que interferem nesse processo e, então, elaborar intervenções
efetivas que colaborem para o empoderamento de usuários com diabetes para que
sejam capazes de participar ativamente da gestão de sua saúde.Resumo: A
característica crônica do diabetes exige que a educação em grupo direcionada aos
usuários com diabetes, considerem a complexidade do adoecer e viver com a doença e
busquem atender às suas reais necessidades,o que envolve a identificação e o
reconhecimento da importância dos fatores sociodemográficos (idade, sexo, grau de
escolaridade) ou clínico (taxas de glicohemoglobina) que podem influenciar na
educação e no processo de empoderamento. A partir da identificação desses fatores
será possível conhecer melhor os usuários que estarão envolvidos na educação em
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grupo e então planejar as atividades e seu desenvolvimento de forma contextualizada.
A abordagem do empoderamento em diabetes é baseada nos princípios de Paulo
Freire, para quem a aprendizagem ocorre por meio da problematização do cotidiano e
considera a educação com uma ação transformadora e libertadora. Na educação em
grupo para o autocuidado em diabetes o empoderamento é definido como um processo
por meio do qual os profissionais de saúde auxiliam o usuário na descoberta e no
desenvolvimento de sua capacidade para se responsabilizar pelo autocuidado com o
diabetes, além de colaborar na construção de conhecimentos necessários para tomada
decisões informadas diárias também relacionadas ao autocuidado. Essa abordagem
tem se mostrado efetiva em colaborar com usuários com diabetes para que se
responsabilizem pelos cuidados de sua saúde, em parceria com os profissionais. Este
estudo teve por objetivo determinar os efeitos da educação em grupo no nível de
empoderamento em diabetes e a associação do empoderamento com glicohemoglobina
e variáveis sociodemográficas, além de descrever a educação em grupo como prática
educativa para o empoderamento em diabetes. Trata-se de estudo do tipo cluster
aleatorizado realizado em oito Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte, Minas
Gerais. Participaram do estudo 77 usuários com Diabetes no Grupo Intervenção e 113
no Grupo Controle. No Grupo Intervenção, a educação em grupo incluiu quatro
encontros, contou com a participação em média de 10 usuários em cada, com duração
de aproximadamente 90 minutos. Os conteúdos discutidos em cada grupo foram
abordadas por meio de jogos, dinâmicas lúdicas e interativas e fundamentados na
abordagem do empoderamento. Aos usuários do grupo controle foi entregue a cartilha
educativa sobre diabetes: "Conhecendo o Diabetes Mellitus; porém, a cartilha não foi
discutida. Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos sobre diabetes, a
"Escala de empoderamento do diabetes", com 28 questões e o "Autogerenciamento dos
cuidados em diabetes" com oito questões, além de um roteiro semiestruturado com
informações sobre os dados sociodemográficos. As análises estatísticas dos dados
foram realizadas no ambiente de programação estatística R. A comparação entre os
grupos foi feita pelo teste t-Student ou pelos testes de Wilcoxon e Mann-Whitney. Para
a comparação de três grupos, foi utilizado o teste kruskal-wallis. Para variáveis
qualitativas, foram utilizados os testes de qui-quadrado de Pearson ou teste exato de
Fisher. Para todas as análises, foi considerado um nível de significância de 5%.
Considerando as características sociodemográficas e clínicas em ambos os grupos
intervenção e controle, verificou-se que a maioria dos usuários era do sexo feminino,
sendo 72,7% e 66,7%, respectivamente, vivia com companheiro, tempo de duração da
doença acima de dez anos ou mais, era idoso e inativo em relação à ocupação. Os
usuários do Grupo Intervenção participaram de quatro encontros de educação em grupo
baseados na abordagem do empoderamento.
Palavras-chave: Avaliação em enfermagem. Educação em enfermagem. Enfermagem
na atenção primária.

Abstract: Chronic Diabetes feature requires that group education targeted users with
diabetes, consider the complexity of the illness and living with the disease and seek to
meet their real needs, which involves the identification and recognition of the
importance of sociodemographic factors (age,sex, level of education)
or clinical
(exchange glycohemoglobin) that can influence the education and empowerment
process. From the identification of these factors will be possible to better understand the
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users that will be involved in the education group and then plan activities and its
development in context. The empowerment approach in diabetes is based on the
principles of Paulo Freire, for whom learning occurs through questioning of everyday life
and considers education with a transformative and liberating action.In group education
for diabetes self-care empowerment is defined as a process by which health
professionals assist the user in the discovery and development of their ability to take
responsibility for self-care with diabetes as well as collaborate in building knowledge
necessary for making informed daily also related to self-care decisions. This approach
has proven effective in supporting users with diabetes to take responsibility for the care
of their health, in partnership with professionals. This study aimed to determine the
effects of group education on the level of empowerment in diabetes association and
empowerment with glycohemoglobin and sociodemographic variables, and describe the
group education as an educational practice for empowerment in diabetes. This is kind of
the cluster randomized study conducted in eight Basic Health Units in Belo Horizonte,
Minas Gerais. Participated in the study 77 users with the Diabetes Intervention group
and 113 in the control group. In the Intervention Group, group education included four
meetings, with the participation of 10 users on average each lasting approximately 90
minutes. The contents discussed in each group were approached through games, play
and interactive and dynamic approach based on empowerment. Users in the control
group was given the educational booklet about diabetes: "Knowing Diabetes Mellitus",
but the playbook has not been discussed. To collect data on diabetes two instruments
were used, "Diabetes Empowerment Scale" with 28 questions and "Self-Management of
Diabetes Care" with eight issues, including a semi-structured script with information
about sociodemographic data. Whereas the sociodemographic and clinical
characteristics in both intervention and control groups, it was found that most users
were female, and 72.7 % and 66.7 %, respectively, lived with a partner, duration of
disease above ten years or more, was elderly and inactive in relation to occupation.
Users of the intervention group participated in four meetings in the education group
based in empowerment approach. Observed in group education users were shared the
experiences of attempting to put into practice the goals set for self-care, discussed the
barriers and alternatives to overcome them. Users of the intervention group showed
higher scores of empowerment and self-care compared to the control group. Within the
Intervention Group users Female sex, inactive and literate are more empowered, with
p<0.05. Recognizing the benefits of empowerment approach, it is essential to
consider the factors that affect this process and then develop effective
interventions to cooperate to empower users with diabetes to enable them to actively
participate in managing their health.
Key words: Nursing assessment. Education nursing. Primary care nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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TROMBETTA, Ana Paula. Singularidades do trabalho de um centro de reabilitação
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2013.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de trabalho, saúde e enfermagem
Orientador: Ramos, Flávia Regina Souza
Resumo: Deficiência é um termo amplo que, segundo a Organização Mundial da
Saúde, considera e engloba as deficiências físicas, auditivas, visuais, mentais,
cognitivas por vezes acarretando em limitações de atividades e de participação social.
Com a mudança da concepção de saúde e após a instituição da Portaria MS/GM n°
1.060, de 05 de junho de 2002, que regulamenta a inclusão das pessoas com
deficiência na rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), a deficiência passou
a ser vista como foco de ação do governo, tornando-se um tema relevante e atual em
razão do surgimento da preocupação de diversas, porém, não recentes demandas de
saúde específicas para esta população. Neste estudo optou-se por estudar somente
com a deficiência física e os trabalhadores que atuam diretamente com ela objetivando
conhecer na perspectiva dos sujeitos trabalhadores, as singularidades do trabalho da
equipe de saúde no cuidado a pessoa com deficiência física em um centro de
reabilitação (CR). Além disso, buscou-se discutir o processo de trabalho da equipe
neste contexto assistencial e as principais questões éticas vivenciadas pelos
profissionais. Estudo de natureza qualitativa, descritivo-exploratório, do tipo estudo de
caso único, desenvolvido em um CR referência para pessoas com deficiência física.
Coleta realizada por meio de observação e entrevista com 16 profissionais da equipe
multidisciplinar. A análise possibilitou descrever as atividades desenvolvidas no CR,
bem como o processo de trabalho dos profissionais da equipe de saúde e a relação
deste com a deficiência física, pontuando as singularidades da assistência. Somado a
isso, foram identificados problemas relacionadas à organização de trabalho,
acessibilidade do usuário, relação interpessoal e comunicação entre membros da
equipe e coordenação, interface entre o trabalho prescrito e realizado e problemas
relacionados ao reconhecimento de situações éticas. Atualmente o CR apresenta
estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades assistenciais onde os
profissionais conseguem reconhecer o processo de trabalho que desenvolvem; apesar
de identificada lacuna importante na formação dos profissionais queatuam no local;
sugere-se aproximação das relações interpessoais e diálogo entre a equipe e
coordenação, talvez utilizando como estratégia a cogestão ou gestão participativa.
Enfatiza-se a importância do estudo do processo de trabalho neste cenário, pois este
pode ser uma ferramenta interessante para ajuste de possíveis fragilidades da
organização do serviço e funcionamento das atividades. Ressalta-se a importância de
discutir e refletir sobre questões bioéticas, pois estas permeiam a assistência as
pessoas com deficiência física e a ausência dessa discussão pode indicar uma
demanda pelo desenvolvimento da competência ética.
Palavras-chave: Centros de reabilitação. Equipe de assistência ao paciente. Pessoas
com deficiência.

Abstract : Disability is a broad term that, World Health Organization, considers and
encompasses physical, hearing, visual, mental and cognitive ones, and sometimes, they
result in limitations of activities and social participation. With the health concept change
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and after establishing the Ordinance MS/GM No. 1.060, of June 5, 2002, which
regulates the inclusion of people with disabilities in the local network of the Unique
Health System (SUS), disability came to be seen as the focus of the government action.
Thereby, it became a relevant and current topic due to the emergence of concern by
many, but not recent, unique health demands to this population. In this study, it was
chosen to work only with physical disabilities and professionals who work directly in this
area in order to know their perspectives, singularities of the health team performance in
relation to the physically disabled care, at a rehabilitation center (CR.) Moreover, it was
possible to discuss the process of team work in this care context and the principal
ethical issues experienced by the professionals. This is a qualitative research,
descriptive-exploratory, unique case study type developed at a CR that is a reference on
physical disability. Sampling was carried out through observation and interviews with 16
professionals of the multidisciplinary team. The analysis made it possible to describe the
activities developed at the CR as well as the working procedure of the health team
professionals and their relationship with the physical disabilities, punctuating the
assistance singularities. Furthermore, it was identified some problems related to the
work organization, user accessibility, interpersonal relationship, communication among
the team members and coordination, interface between the prescribed and
accomplished work, and finally, the problems related to the recognition of ethical
situations. Currently, the CR presents a proper structure to the development of care
activities where the professionals are able to recognize the process of work they
develop. Although it was identified an important gap in the training of professionals who
work at the place; it is suggested an approximation of interpersonal relationships and
dialogue between staff and coordination, perhaps, by using a strategy ofco-management
or participatory management. In this scenario, it is likely to emphasize the importance of
the labor process study because this might be an interesting tool to adjust the possible
weaknesses of the service organization and activities operation. It is emphasized the
importance of discussing and reflecting about bioethical issues as they permeate the
users care, and the lack of discussion may indicate a need for ethical competence
development.
Key words : Rehabilitation centers . Patient care team . People with disabilities
Acesso remoto ao texto integral:
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MORERA, Jaime Alonso Caravaca. Crack: Histórias de vida de moradores de rua.
2013. p.227. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: História da educação e do trabalho em saúde e enfermagem
Orientador: Padilha, Maria Itayra
Resumo: A capilaridade do consumo de crack e o problema da moradia na rua são
fenômenos que desafiam a sociedade brasileira na atualidade e lamentavelmente
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avançam a um passo acelerado. Esses fatores motivaram a realização desta pesquisa
qualitativa, descritiva e exploratória de cunho
sócio-histórico que objetivou
compreender o modo de viver dos moradores de rua usuários de crack, a partir das
suas histórias de vida e dos fatores que os levaram a se envolverem com o crack.
Trata-se de uma pesquisa que utilizou como referencial teórico os conceitos de Estigma
de Erving Goffman e das histórias de vida como técnica para coletar as informações. Os
participantes do estudo foram dez moradores de rua da cidade de Florianópolis, Santa
Catarina; com idade compreendida entre os 18 e 35 anos. Os dados foram coletados
nos principais fumódromos do Bairro Central da cidade, durante os meses de fevereiro
e maio de 2013 por meio de uma entrevista semiestruturada. O projeto de pesquisa foi
aprovado no dia 22 de fevereiro de 2013 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Santa Catarina CEP/UFSC sob parecer nº 202.673. A análise
dos dados seguiu os preceitos de Laurence Bardin, da qual surgiram 6 grandes
categorias, o que possibilitou a produção de 3 manuscritos que dialogavam com os
objetivos específicos da pesquisa. No primeiro manuscrito, intitulado Entre batalhas e
pedras: histórias de vida de moradores de rua, usuários de crack, o objetivo foi
descrever as experiências cotidianas dos moradores de rua e os significados atribuídos
ao crack, aqui foram expostas as categorias: Vida na rua: entre batalhas e
sobrevivência e Crack: a maldição que fascina onde se evidenciam as lutas cotidianas
na rua e os significados impostos ao crack. A rua foi concebida como um espaço
urbano, fugaz, repleto de lutas, estigmas e liberdades simbólicas. E o crack foi
compreendido como um espírito dicotómico: vida vrs morte. No segundo manuscrito,
intitulado: Do "conforto " da casa às dificuldades da rua: a subjetividade das relações
familiares, o objetivo foi analisar a interação entre o morador de rua e seu contexto
familiar; aquilo que o levou à situação de crack-dependente. Foram apresentadas as
categorias: Lar doce lar? O meu era feito de fel e A violência como parte do cotidiano
familiar. Aqui os resultados destacam que a ausência de regras, limites, comunicação e
afeto, assim como os diferentes tipos de violência dentro do núcleo familiar foram
variáveis que colaboraram com o inicio do consumo de drogas, o que, posteriormente,
conduziu-os ao uso de crack e à moradia de rua. No terceiro manuscrito: A gênese: o
caminho socioeconômico ao consumo de crack e a moradia na rua, o objetivo foi
identificar, por meio das histórias de vida, os fatores sociais e econômicos
predisponentes no uso do crack e a opção pela moradia na rua. Foram abordadas as
categorias: Fatores sociais: a escola e o grupo de pares e Fatores econômicos:
convivendo com a pobreza, onde foi desvelado que a evasão escolar, ausência de
limites e normativas sociais, consumo de drogas na comunidade, amigos,
consumidores, ócio, desorganização comunitária, baixa renda, desemprego e a
disponibilidade da droga/tráfico foram elementos chave que facilitaram a aproximação
com o crack e, posterirmente, a moradia na rua.Conclui-se que a vida nas ruas é o
resultado das interações com famílias fragilizadas, em que a violência fazia parte
do cotidiano e a desatenção/desamor eram parceiros inseparáveis. Esses sujeitos
também conviveram com outros fatores, como o abandono escolar, grupos de
amigos consumidores de drogas, pobreza e comunidades em risco social. As
interações com estes fatores nutriram as fragilidades e favoreceram o "acolhimento"
das ruas como possibilidade de moradia e o crack como parceiro permanente de vida.
Palavras-chave: Crack. Histórias de vida. Morador de rua.
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Abstract: The rise of crack consumption and the problem of the appropriation of living in
the streets are phenomena that defy the Brazilian society which unfortunately is
currently progressing at a rapid pace. Those factors were what motivated the
realization of this qualitative, descriptive, socio-historical and exploratory research
aimed at understanding the way of life of homeless crack using people from their life
stories and the factors that led them to being involved with crack. This is an qualitative
investigation that used as a theoretical referential, the concepts of Stigma by
Erving Goffman and life stories as its technique to collect data. The study
participants were that of 10 homeless crack users in the city of Florianopolis, Santa
Catarina, with ages between 18 and 35 years. Data were collected in the Central
District of the city during the months of February and May 2013 through semi-structured
interviews. The research project was approved on February 22, 2013 by the
Research Ethics Committee of the Federal University of Santa Catarina REC/UFSC by
declaration No 202.673. The data analysis followed the precepts of Bardin, which gave
rise to 6 major categories and enabled the production of 3 manuscripts that aligned with
the specific objectives of this research. In the first manuscript entitled: Between
battles and stones: life stories of crack using homeless people derived the following
categories: "Life on the street: between battles and survival" and "Crack: the
curse that fascinates." Here we showed the everyday struggles in the street and
the meanings were attached to their use of crack. The street was conceived as
an urban space, fleeting, full of struggles, stigma and symbolic freedom and crack
was perceived as a dichotomous spirit: life vs. death. In the second manuscript
entitled: From the "comfort " of home to the difficulties of the street: the subjectivity
of family relations, the following categories were presented: "Home sweet home? Mine
was made of gall" and "Violence as part of everyday family life." Here the results
highlighted that the absence of rules, boundaries, communication, affection, and the
different types of violence within the family were variables that contributed to the onset
of drug use which subsequently led to the use of crack and living on the streets. In the
third manuscript: Genesis: the socio-economic path to crack consumption and life
in the street, we addressed the following categories: "Social factors: The school
and peer influence group" and "Economic factors: Living with poverty." It was unveiled
that dropping out of school, the lack of boundaries and social norms, frequent drug use
in the community, having friends who are drug consumers, excessive leisure, is
organization communities, low income, unemployment and the high availability or
trafficking of drugs were key elements that facilitated the adaption of crack and
owning to the street as a home.conclude that family, schools and other social policy
makers should bring complete discussions and comprehensively
address
those phenomena instead of looking away, stigmatizing or judging as this is harmful and
devalues the nomadic lives of these beings in this liquid and abstract space; the
street.
Key words: Homeless. Crack. Life stories.
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de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina.
Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho em saúde e enfermagem
Orientador: Pires, Denise Elvira Pires de
Resumo: Estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa com objetivo de
identificar e analisar a influência dos dois modelos assistenciais vigentes na atenção
básica no Brasil - o modelo tradicional, fundamentado na biomedicina e o modelo da
Estratégia Saúde da Família, entendido como inovador - na satisfação dos/as
enfermeiros/as. Pesquisa realizada por meio da triangulação de técnicas - entrevista,
observação e estudo documental, realizada com vinte enfermeiras de onze Unidades
Básicas de Saúde de quatro municípios da região da Grande Florianópolis. Os dados
foram organizados no software Atlas. ti e a análise se deu à luz da análise de conteúdo
temática de Bardin. A pesquisa foi orientada pela teoria sociológica sobre Processo de
Trabalho, pela abordagem de Dejours em relação ao prazer e ao sofrimento no trabalho
e pela Política Nacional de Atenção Básica. Os resultados foram estruturados em três
artigos. O primeiro traz uma revisão integrativa de literatura com o objetivo de identificar
o perfil das publicações e os principais resultados encontrados nos estudos sobre a
satisfação no trabalho de enfermeiras que atuam na
Atenção Primária em
Saúde/Atenção Básica. O total de 16 estudos foi analisado e os resultados dos
estudos apontam para alguns dos aspectos relevantes dessa temática, como as
fontes de satisfação e insatisfação no trabalho, as implicações da satisfação na saúde
do trabalhador e a importância da capacitação para o trabalho para melhorar a
satisfação dos trabalhadores. O segundo artigo teve como objetivo caracterizar o
trabalho das enfermeiras nos dois modelos assistenciais e mostrou que a maioria das
atividades é comum em ambos os modelos assistenciais, sendo que as ações
educativas foram encontradas somente na Estratégia Saúde da Família. Verificou-se
que as enfermeiras buscam realizar o que está preconizado na Política Nacional da
Atenção Básica, são comprometidas com os usuários e orientam-se pelas prescrições
desta política e pela legislação profissional. O terceiro artigo trata dos motivos de
satisfação e de insatisfação no trabalho das enfermeiras nos dois modelos
assistenciais. Percebeu-se uma relação dialética entre satisfação e insatisfação e que,
aparentemente, não têm relação com o modelo assistencial. Conclui-se que a
satisfação no trabalho dos/as enfermeiros/as tem forte influência da organização e das
condições de trabalho na atenção básica, do trabalho em equipe e do gostar do que
faz. A satisfação no trabalho é um tema complexo e a Estratégia Saúde da Família se
constitui um novo modelo para a reorganização do trabalho na atenção básica,
em que a enfermagem assume atuação essencial para a melhoria da assistência em
saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Satisfação no trabalho. Saúde da família.

Abstract: Exploratory and descriptive study, qualitative approach in order to identify
and analyze the influence of the two existing care models in primary care in Brazil the traditional model, based on the biomedical model and the Family Health Strategy,
understood as innovative - the satisfaction the nurses. Research carried out by means
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of triangulation techniques - interviews, observation and documentary study, conducted
with twenty nurses from eleven Basic Health Units in four municipalities in the
region of Florianópolis. The data were organized in Atlas.ti software and analysis was
done in light of the thematic content analysis of Bardin. The research was guided by the
sociological theory on Working Process by Dejours approach in relation to
pleasure and pain at work and by the Política Nacional de Atenção Básica. The
results are structured in three articles. The first provides an integrative review of the
literature in order to identify the profile of publications and the main results found in
the studies on job satisfaction of nurses working in Primary Health Care. A total of 16
studies were analyzed, the results of studies point to some of the relevant aspects of this
theme, as the sources of satisfaction and dissatisfaction at work, the implications
of health worker satisfaction and the importance of job training to improve the
satisfaction workers. The second study aimed to characterize the work of nurses in the
two care models and showed that most of the activities are common
in both
models
of care, and educational activities were found only in the Family Health
Strategy. It was found that nurses seek to accomplish what is recommended in the
Política Nacional de Atenção Básica, are committed to the users and are guided by the
provisions of this policy and the professional legislation. The third article discusses the
reasons for satisfaction and dissatisfaction in the work of nurses in the two care models.
It was noticed a dialectical relationship between satisfaction and dissatisfaction and that
apparently have no relation to the care model. It is concluded that job satisfaction the
nurses has the strong influence of the organization and working conditions in
primary care, team work and love what you do. Job satisfaction is a complex
issue and the Family Health Strategy constitutes a new model for the reorganization of
work in primary care, where nursing takes action essential to the improvement of health
care.
Key words: Job satisfaction. Primary health care. Family health.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122906

Nº de Classificação: 19142
KUNHEN, Adriana Eich. A unidade de transplante de medula óssea em Santa
Catarina: a contribuição das enfermeiras (1997-2009). 2014. p.176. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Santa
Catarina; 2014.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: História em Enfermagem e Saúde
Orientador: Borenstein, Miriam Süsskind

Resumo: Pesquisa qualitativa com abordagem sócio-histórica, com objetivo de
historicizar a atuação das enfermeiras no processo de organização e implantação da
Unidade de Transplante de Medula Óssea de Santa Catarina, no período de 1997 a

508

2009. Foi utilizado o Método da História Oral Temática. As fontes orais do estudo foram
nove sujeitos: cinco enfermeiras, um médico, uma subgerente administrativa, um
terapeuta ocupacional, uma assistente social (entrevistas semiestruturadas) e fontes
documentais (relatórios, regulamentos, atas, projetos, leis, portarias, fotografias, entre
outros). Os dados foram analisados pelo método de Análise de Conteúdo de Bardin,
com base no Referencial Teórico da Memória. O estudo foi submetido à Plataforma
Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina sob o protocolo de n. 242.942/2013 e pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Pesquisas
Oncológicas – CEPON e norteado pela Resolução CNS 466/2012 (publicada em
13/06/2013), que regulamenta as Diretrizes e Normas para a Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos. Os resultados obtidos foram apresentados na forma de três
manuscritos. No primeiro manuscrito, “A criação da Unidade de Transplante de Medula
Óssea de Santa Catarina (1997-2009)”, o objetivo foi historicizar o processo de criação
e implantação da Unidade de Transplante de Medula Óssea de Santa Catarina no
período 1997-2009. Os resultados deste artigo demonstraram que o processo de
criação e implantação da Unidade de Transplante de Medula Óssea de Santa Catarina
teve grande contribuição das enfermeiras, que conquistaram um espaço diferenciado
dos moldes estruturais que eram apresentados pelos serviços públicos da época.
Conclui-se que foi através da participação ativa dessas enfermeiras e seus saberes
profissionais adquiridos previamente, de suas experiências e pela vontade de prestar
uma assistência de qualidade, que as enfermeiras conquistaram seu espaço e
organizaram um serviço de enfermagem especializado tão distinto em recursos físicos,
humanos e estruturais. O segundo artigo, “Unidade de Transplante de Medula Óssea de
Santa Catarina: os saberes-fazeres das enfermeiras (1997-2009)” teve por objetivo
historicizar os saberes e fazeres das enfermeiras na organização e implantação do
serviço de enfermagem da Unidade de Transplante de Medula Óssea de Santa
Catarina. Os resultados apresentam os saberes e fazeres das enfermeiras na busca
pela organização e implantação de um serviço de enfermagem diferenciado e
comprometido e que serviu de referência para as demais instituições de saúde. A
implantação do serviço de enfermagem se efetivou com o trabalho das enfermeiras na
organização institucional, dos recursos humanos e materiais. O terceiro artigo, “A
Assistência de enfermagem nas etapas do Transplante de Medula Óssea em Santa
Catarina (1997-2009)” teve por objetivo descrever a atuação das enfermeiras da
Unidade de Transplante de Medula Óssea de Santa Catarina em todas as fases do
transplante. Os resultados demonstraram que o cuidado das enfermeiras aos pacientes
que realizaram Transplante de Medula óssea contempla desde o seu acolhimento ao
programa de transplantes ao pleno conhecimento de todas as formalidades legais
envolvidas no processo, a prevenção, detecção precoce e manuseio imediato das
principais complicações advindas do transplante de medula, além do cuidado integral
durante a internação. Conclui-se que esta pesquisa permitiu reunir um corpo de
conhecimentos necessários para que uma melhor assistência de enfermagem seja
realizada. As enfermeiras da Unidade de Transplante de Medula Óssea exerceram o
seu poder garantindo conquistas em virtude de seus saberes. Conclui-se ainda que a
qualidade do cuidado no Transplante de Medula Óssea depende também da busca do
aprimoramento contínuo das enfermeiras para executar ações.
Palavras-chave: História da Enfermagem. Transplante de Medula Óssea.
Especialidade.
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Abstract: Qualitative research with socio-historical approach, in order to historicize the
role of nurses in the organization and deployment of Unit Bone Marrow Transplant
process of Santa Catarina, in the period 1997- 2009. The method of thematic oral history
was used. Oral sources of the study were nine subjects, five nurses , a doctor, an
administrative assistant manager, an occupational therapist, a social worker
(semistructured interviews) and documentary sources (reports, regulations, minutes,
projects, laws, ordinances, photos, and others). Data were analyzed using the method of
content analysis according to Bardin based on the theoretical framework of memory.
The study was submitted to and approved by Brazil Platform Ethics Committee on
Human Research of the Federal University of Santa Catarina under protocol no.
242.942/2013 and by the Ethics Committee on Human Research at the Center for
Oncology Research - CEPON under protocol no. 272.343/2013 and guided by CNS
Resolution 466/2012 (published on 06.13.2013), which regulates the Guidelines and
Standards for Research Involving Humans. The results are presented in the form of
three articles. In the first article: The creation of the Unit for Bone Marrow
Transplantation of Santa Catarina (1997-2009), the goal was to historicize the process
of creation and implementation of Unit Bone Marrow Transplant and the role of Santa
Catarina nurses in the period (1997-2009) from his memoirs. The results of this paper
have shown that the process of creation and implementation of the unit of bone marrow
transplantation Santa Catarina had great contribution of nurses, won a differentiated
space of structural templates that were submitted by the public services of the time. We
conclude that it was through the active participation of these nurses and their
professional knowledge previously acquired, their experiences and the willingness to
provide quality care, that nursing conquered its space and organized a service
specialized nursing as differentiated physical resources, human and structural. The
second article, Unit of Bone Marrow Transplantation Santa Catarina: the know-how
nurses (1997-2009), the aim of this article was to the historicizing and knowledge of
nurses in the organization and deployment of the nursing service unit of Bone Marrow
Transplantation of Santa Catarina. The results show the knowledge and practice of
nurses in the search for the organization, deployment and implementation of a service
differentiated and committed nursing and served as a reference for other health
institutions. The deployment and implementation of the nursing service was
accomplished through the work of nurses in institutional organization, human and
material resources. The third article, “The Nursing care on the steps of Bone Marrow
Transplantation in Santa Catarina (1997-2009) ". The objective was to describe the role
of nurses Unit Bone Marrow Transplant Santa Catarina in all phases of transplantation.
The result showed that the nurses take care of patients who underwent bone marrow
transplantation include, from your host to transplant to the knowledge of all the legal
formalities involved in the process program , prevention, early detection and prompt
handling of major complications of bone marrow transplantation in addition to
comprehensive care during hospitalization. It is concluded that through this research
was possible to assemble a body of knowledge necessary for better nursing care can be
provided. Nurses Unit Bone Marrow Transplant exercised their power by ensuring
achievements because of their knowledge. It is concluded that the quality of care in
Bone Marrow Transplantation also depends on the search continued improvement of
nurses in performing actions.
Key words: Nursing History. Bone Marrow Transplantation. Specialty.
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Nº de Classificação: 19137
PIMENTA, Adriana de Lima. Identidade profissional da Enfermagem da
enfermagem: uma construção à luz da sociologia das profissões. 2014. p. 150.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa
Catarina. Santa Catarina; 2014.
Área de Concentração: Filosofia e Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Modelos e Tecnologias para o Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Souza, Maria de Lourdes de

Resumo: Compreender a Enfermagem como uma profissão que vem construindo um
corpo de conhecimento complexo - relevante para a afirmação do valor da vida humana
- é premissa para o debate sobre a organização da profissão e de suas práticas, que
constitui sua identidade profissional. No presente estudo teve-se como objetivo analisar
fragilidades da identidade profissional da Enfermagem, considerando as proposições
teóricas da Sociologia das Profissões, em Eliot Freidson. Caracteriza-se como pesquisa
qualitativa, bibliográfica, tendo sido utilizada a análise de conteúdo de Bardin como
técnica para coleta e tratamento do corpus do estudo. Esse se constituiu de artigos
científicos publicados na Revista Brasileira de Enfermagem, entre os anos de 1983 a
2012 e os Diplomas Legais que regulamentam o exercício profissional da Enfermagem.
Os resultados são apresentados na forma de dois manuscritos. No primeiro, intitulado A
Identidade Profissional da Enfermagem na produção científica publicada na REBEn, foi
analisado o conteúdo sobre a identidade profissional da Enfermagem, considerando as
proposições teóricas de Eliot Freidson. No segundo, A Enfermagem como profissão:
contribuições sociológicas foi analisado o conteúdo da lei do exercício profissional da
Enfermagem e aproximado da produção científica publicada na Revista Brasileira de
Enfermagem sobre a identidade profissional da Enfermagem. As implicações das
contradições identificadas nos textos analisados refletem e são refletidas no conteúdo
da lei do exercício profissional da Enfermagem, reforçando as fragilidades da sua
identidade profissional. A complexidade do cuidado requer responsabilidade social na
constituição de um projeto profissional que confira aos seus exercentes qualificação
científica, ética, filosófica e política que fundamente o exercício de sua prática.
Palavras-chave: Direito. Profissão de enfermagem.

Abstract: Understanding Nursing as a profession that has built a frame of complex
knowledge of fundamental relevance in affirming the value of human life is the premise
for the debate on the organization of the profession and its practices, which constitute
their professional identity. The present study aimed to analyze weaknesses in the
professional identity of Nursing, considering the theoretical propositions of the Sociology
of Professions by Eliot Freidson. It is characterized as qualitative, bibliographic research,
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which has used content analysis of Bardin as a technique for collecting and processing
the corpus of the study. This consisted of scientific articles published in the Brazilian
Nursing Journal from 1983 to 2012 and the Laws and Regulations governing the
professional practice of Nursing. The results are presented in the form of two
manuscripts. In the first, titled The Professional Identity of Nursing in the scientifical
production published in REBEn, the contents of the scientific production of the Brazilian
Nursing Journal on the professional identity of Nursing has been analyzed, considering
the theoretical propositions of Eliot Freidson. In the second one, Nursing as a
profession: sociological contributions, the law of professional exercise.s content has
been analyzed and approached the scientific literature published in the Brazilian Nursing
Journal on the professional identity of Nursing. The implications of the contradictions
identified in the texts published in the Brazilian Nursing Journal reflect and are reflected
in the law of professional exercise.s content, increasing the weaknesses of their
professional identity. The complexity of care requires social responsibility in setting up a
professional project that confers their practitioner‟s scientific, ethics, philosopical and
policy qualification which justify the exercise of their practice.
Key words: Law. Profession. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 19053
MELO, Juliana Almeida Coelho de. Competências de enfermeiros (as) e técnicos
(as) em enfermagem no processo de trabalho em tecnologias radiaológicas. 2013.
p.148. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho em saúde e enfermagem
Orientador: Gelbcke, Francine Lima
Resumo: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório desenvolvido em
um hospital-escola localizado na região Sul do Brasil. Teve como objetivo analisar o
processo de construção de competências por enfermeiros (as) e técnicos (as) de
enfermagem para atuar no processo de trabalho envolvendo as tecnologias
radiológicas. A pesquisa parte do pressuposto de que as tecnologias radiológicas
representam um campo em expansão para a atuação da enfermagem, e a mobilização
de competências específicas dessa área do conhecimento se torna essencial. Para o
embasamento teórico do estudo, foram associados os referenciais sobre processo de
trabalho, saberes e competências profissionais. A coleta dos dados aconteceu em dois
momentos, inicialmente junto a 20 trabalhadores, enfermeiros (as) e técnicos (as) de
enfermagem lotados nos setores de centro cirúrgico, hemodinâmica e radiologia, por
meio de entrevista semiestruturada. Posteriormente, por meio de análise documental,
analisaram-se os documentos disponíveis no Sistema Gestor de Capacitação da
instituição. O método de análise dos dados utilizado foi a de conteúdo de Bardin, dando
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origem a quatro categorias analíticas: processo de trabalho na enfermagem radiológica;
dimensões do processo de trabalho na enfermagem radiológica; o fazer da enfermagem
e as competências profissionais e saber-fazer: aquisição de competências para atuação
em enfermagem. Os resultados indicam que as tecnologias radiológicas são
consideradas instrumentos de trabalho externos à enfermagem, o que pode ter relação
com a invisibilidade da radiação ionizante nos ambientes pesquisados. As dimensões
do processo de trabalho na enfermagem radiológica relacionam-se entre si, ocorrendo
na maioria das vezes de forma simultânea à prestação da assistência, confirmando a
complexidade dessa práxis da enfermagem. Evidenciou-se ainda que a enfermagem
radiológica se constitui uma área singular de atuação para enfermagem que necessita
de mobilização de saberes, habilidades e atitudes inerentes à formação em
enfermagem e específicos de física e proteção radiológica. A pesquisa aponta para a
necessidade de atualização na Resolução Cofen 211/1998 e importância de se
apresentar essa área de atuação aos estudantes de enfermagem, nos momentos da
prática supervisionada e estágio curricular. Por fim, sugerem-se novos estudos
abordando o desenvolvimento de competências em outras categorias profissionais que
também atuam com as tecnologias radiológicas.
Palavras-chave: Competência profissional. Especialidades de enfermagem. Tecnologia
radiológica.

Abstract: A qualitative research, with a descriptive and exploratory approach,
developed in a School-Hospital located in southern Brazil. Is aimed at analyzing the
process of building skills for nurses and Nursing technicians involving the working
process of radiological technologies. The research assumes that the radiological
technologies represent a developing field for nursing activities and to promote some
specific skills in this area of knowledge becomes as essential. For the theoretical
analysis we associated the references related to the working process, the knowledge
and the professional skills. The data was collected within two different stages, initially
among 20 workers: nurses and Nursing technicians allocated in the sectors of the
Surgical Center, Hemodynamic and Radiology, through semi-structured interviews.
Consequently, through documentary analysis, throw the analysis of available documents
in the Manager 's System of Training that is part of the institution. The data analysis was
based on the Content Analysis of Bardin, arising four analytical categories: working
process in Radiological Nursing; the dimensions of the working process in the
Radiological Nursing; the doing of nursing and the professional skills and finally; to
know-how: achievement of skills to work in Nursing. The results shows that the
radiological technologies are considered instruments of labor external to Nursing, which
may be connected to the invisibility of ionizing radiation in the studied environments. The
dimensions of the work process in Radiological Nursing relate to each other, most often
occurring simultaneously within the care delivery, confirming the complexity of the
Nursing praxis. Was also evident that the Radiological Nursing it is a singular area of
expertise related to the Nursing area that demands mobilization of knowledge, skills and
attitudes inherent to Nursing Education, physics and Radiologicalprotection. The
research highlights the need to update the Cofen Resolution 211/1998 and the
importance of presenting this area to nursing students among the supervised practice.
Finally, we suggest further studies addressing the development of skills in other
professions who also work with the Radiological technologies.
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Nº de Classificação: 18928
BUSANA, Juliano de Amorim. Participação popular em um conselho gestor de
saúde. 2014. p.108. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2014.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde no processo de viver humano e enfermagem.
Orientador: Heidemann, Ivonete Teresinha Schülter Buss
Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar as práticas promotoras da
Participação Popular em um Conselho Local de Saúde de um município de Santa
Catarina. Utilizaram-se como sustentação os princípios teóricos da Promoção da Saúde
e participação popular aliado as concepções de Paulo Freire. Método: Trata-se de uma
pesquisa com abordagem qualitativa articulada com Itinerário de Pesquisa de Paulo
Freire, que consiste de três momentos dialéticos: investigação temática; codificação e
descodificação; desvelamento crítico. A trajetória do estudo se desenvolve no interior do
Círculo de Cultura a partir do Método Paulo Freire no qual busca compreender através
da participação popular as práticas de um Conselho Local de Saúde. A pesquisa foi
realizada em um Conselho Local de Saúde de um município de Santa Catarina, entre
os meses de junho e setembro de 2013. Constituíram-se cinco Círculos de Cultura com
aproximadamente uma hora e trinta minutos de duração, com média de onze
participantes. Os participantes foram representantes da população e profissionais da
saúde que compõe o referido Conselho Local de Saúde. Esta pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina
CEP/UFSC sob o parecer n° 393.516. A investigação temática revelou oito temas.
Dentre estes, três foram desvelados em 02 temáticas significativas: Participação
popular em um Conselho Local de Saúde e Dificuldades e Facilidades da participação
popular em um Conselho Local de Saúde. Os resultados indicaram que a participação
popular constitui-se em uma prática de extrema relevância, que carece de maior
compreensão por parte dos representantes. A área de abrangência do Conselho Local
de Saúde é um espaço ainda incipiente para o desenvolvimento de ações de Promoção
da Saúde. Como possibilidades e limitações destacam-se a necessidade de
capacitações multiprofissionais através de ações de educação continuada, com o intuito
de esclarecer e fortalecer questões conceituais e estratégias de participação popular e
promoção da saúde.
Palavras-chave: Conselhos de saúde. Participação comunitária. Políticas públicas de
saúde.

Nº de Classificação: 18926
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SCHEIDT, Tânia Regina. Prevalência de partos na água e resultados maternos e
neonatais em uma maternidade o setor suplementar de saúde. 2014. p.140.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa
Catarina. Santa Catarina; 2014.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado em enfermagem à saúde da mulher e do recém-nascido
Orientador: Brüggemann, Odaléa Maria
Resumo: Objetivo: descrever a prevalência dos partos na água em relação aos
nascimentos de uma maternidade do Setor Suplementar de Saúde; estimar a
associação entre as características sociodemográficas e obstétricas das mulheres na
internação com o parto na água e fora dela e comparar os resultados maternos e
neonatais destes partos. Método: trata- se de um estudo transversal, realizado em um
Hospital e Maternidade do Setor Suplementar de Saúde da Grande Florianópolis - SC.
A amostra foi composta por todas as mulheres que tiveram parto normal de junho/2007
a maio/2013. Os dados foram coletados no livro de registro de nascimentos e nos
prontuários, de forma retrospectiva, de janeiro a julho de 2013, por meio de um
formulário. Utilizou-se o programa PIINFO 7 (7.1.0.6) versão 2012 para a organização
dos dados e o Software Stata SE 9.0 para a análise estatística descritiva, bivariada e
multivariada. Foram estimadas as prevalências e testada a associação entre as
diversas variáveis e o parto na água por meio do teste qui-quadrado. Foram calculadas
as razões de chance (Odds Ratio) brutas e ajustadas com intervalo de confiança de
95% por meio de regressão logística. A análise ajustada foi realizada nas variáveis que
apresentaram valor de p<0,20. Permaneceram no modelo as variáveis com valor de
p<0,05. Resultados: foram apresentados em dois artigos. No primeiro, dos 871 partos
normais ocorridos no período de 2008 a 2012, a prevalência dos partos na água foi de
13,66%, sendo a maior em 2012 (18,97%). A maioria das mulheres que teve parto
normal tinha entre 20 e 34 anos (81,22%), era da cor branca (93,11%), possuía
companheiro (69,60%), ensino superior completo (86,93%), era primípara (69,17%),
com gestação a termo (69,50%), havia realizado de 6 a 8 consultas no pré-natal
(43,85%) e não apresentou intercorrências na gestação (87,46%). No momento da
internação, estava na fase ativa do trabalho de parto (57,59%), com bolsa íntegra
(63,79%). Não houve associação entre as características sociodemográficas e
obstétricas da internação com o desfecho. No segundo artigo, foram estudadas 973
mulheres que tiveram parto normal no período de junho de 2007 a julho de 2013. As
mulheres que pariram na água tiveram maior chance de não usarem ocitocina no
trabalho de parto (OR= 0,40 - IC95% 0,24;0,67), de não serem submetidas à analgesia
de parto (OR= 0,19 - IC95% 0,12;0,31) e de não serem submetidas à amniotomia
(OR=0,25 - IC95% 0,12;0,51). Essas mulheres não adotaram a posição horizontal no
momento do parto e não foram submetidas à episiotomia. Os neonatos nascidos na
água tiveram maior chance de não serem submetidos à aspiração das vias aéreas
superiores (OR=1,73 - IC95% 1,01;2,95), não apresentaram diferença no Apgar do
primeiro e quinto minuto e na taxa de internação em terapia intensiva em relação aos
nascidos fora dela. Conclusão: na maternidade estudada, a prevalência de parto na
água vem aumentando gradativamente, a partir de 2010. A razão de chance das
mulheres que parem na água de não serem submetidas à ocitocina, analgesia e
amniotomia é maior do que as que parem fora dela. Essas mulheres são assistidas em
posição não supina, sem episiotomia e os seus recém-nascidos não são aspirados
logo após o nascimento. O parto na água contribui para a redução de intervenções
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obstétricas e propicia às mulheres parirem de forma mais espontânea, além de não
estar associado a nenhum prejuízo ao bem-estar do recém-nascido.
Palavras-chave: Parto humanizado. Parto normal. Saúde suplementar.

Abstract: Objective: To describe the prevalence of water births in association with birth
in a maternity of the Supplemental Health Sector and to estimate the association
between the sociodemographic and obstetric characteristics of the maternal and
neonatal outcomes from births which occurred in the water and out of it. Methods: A
cross-sectional study was developed in a Supplemental Maternity Hospital and Health
Sector of Florianópolis-SC. The sample consisted of all women who had normal birth in
June 2007 to May 2013. Data were collected in the book of birth registration and records
retrospectively from January to July 2013 through a formulary. The EPIINFO program 7
(7.1.0.6) - version 2012, was used to organize data which and the StataSE 9.0 software
was used for the descriptive, bivariate and multivariate analysis. Prevalence were
estimated and tested the association between the different variables, with regard to
water birth we tested through the Chi-squared test. Was calculated the crude and
adjusted odds ratio with a confidence interval of 95% by the logistical regression. The
adjusted analysis was performed by blocks of variables with p<0.20. We kept
subsequent models and variables with p<0.05. Results: The results were presented in
two articles. In the first, of the 871 normal births in the period 2008 to 2012, the
prevalence of water births was 13.66%, being the highest in 2012 (18.97%). Most
women who had normal birth were between 20 and 34 years (81.22%), were white
(93.11%), had companion (69.60%), complete higher education (86.93%), primiparous
(69.17%), with term gestation (69.50%) were performed 6-8 consultations in pre-natal
(43.79%) and had no difficulties in pregnancy (87,46%). At the time of admission, she
was in the active phase of labor (57.59%), with full bag (63.79%). There was no
association between sociodemographic and obstetric characteristics
between
hospitalization and the result. In the second article were studied 973 women who had
normal births in the period 2007 to July 2013. Women who gave birth in the water
were more likely to not use oxytocin in labor (OR= 0,40 - CI95% 0,24;0,67), not to
be subjected to analgesic delivery (OR= 0,19 - CI95% 0,12;0,31) and not be subject
to amniotomy (OR=0,25 - CI95% 0,12;0,51). These women did not adopt the horizontal
position at the time of delivery and were not subjected to episiotomies. New born in
water had higher chance not to be subjected to aspiration of the upper airways
(OR=1,73 - CI95% 1,01;2,95), showed no difference in the Apgar score at one and five
minutes and the rate of hospitalization in intensive care in relation to children born out of
it. Conclusion: In the studied maternity, the prevalence of water birth is gradually
increasing from 2010. The odds ratio for women who give birth in water not to be
subjected to oxytocin, analgesia and amniotomy is greater than those who conduct their
labor elsewhere. These women are not assisted in the supine position without
episiotomy and their newborns were not aspirated after birth. The water birth helps to
reduce obstetric interventions and promotes women giving birth more spontaneous
way, besides not being to not being associated with any prejudice to the welfare of the
newborn.
Key words: Humanized birth. Normal delivery. Supplementary health
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Nº de Classificação: 19010
SELL, Sandra Elisa. O mundo da vida de mulheres que induziram o aborto: um
estudo fenomenológico social. 2013. p.185. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado em enfermagem à saúde da mulher e do recém-nascido
Orientador: Santos, Evanguelia Kotzias Atherino dos
Resumo: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem
fenomenológica social, que teve como objetivo geral compreender o mundo da vida de
mulheres que praticam ações para a indução do aborto, à luz do referencial teóricofilosófico e metodológico de Alfred Schutz. Para alcançar este objetivo, fez-se
necessário apreender as ações praticadas por mulheres que induziram o aborto e os
motivos que as levaram a praticá-las; construir o tipo vivido a partir de categorias
concretas da ação social e proceder à análise compreensiva deste tipo, constituindo-se,
desta maneira, os objetivos específicos. O estudo foi desenvolvido no cenário de uma
maternidade pública do sul do Brasil, sendo a escolha do local justificada pela demanda
de mulheres que são internadas diariamente para curetagem pós-abortamento. Os
sujeitos significativos que compuseram o grupo social estudado foram 13 mulheres que
tinham vivenciado a prática do aborto induzido. A obtenção das descrições
experienciais foi realizada no período compreendido entre abril e junho de 2012
utilizando-se um roteiro-guia (Apêndice B) subdividido em duas partes: I - Levantamento
das situações biográficas em que as mulheres se encontravam e II - Entrevista norteada
pela seguinte questão: O que levou você a praticar ações que levam a indução do
aborto? Conte-me sobre isso. Foram utilizados também o diário de campo e os
prontuários como fontes complementares. Os encontros aconteceram à beira do leito,
através de relacionamento face a face. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com Seres Humanos da maternidade onde ocorreu o estudo. O processo
de análise foi desenvolvido com base nos postulados de Schutz, tendo como suporte as
etapas preconizadas por Giorgi (1985). Foram percorridos os passos que possibilitaram
a construção de categorias do concreto vivido, identificando os "motivos para" e os
"motivos porque" na interpretação subjetiva dos sujeitos. Este método possibilitou
compreender o mundo da vida dos atores sociais estudados. O estudo resultou em três
manuscritos. O primeiro consistiu em uma Revisão Integrativa de Literatura, que teve
como objetivo identificar a contribuição das pesquisas desenvolvidas sobre o que
motiva as mulheres a induzir o aborto e o significado desta experiência em suas vidas.
O segundo objetivou apresentar algumas das principais ideias da Fenomenologia
Sociológica de Alfred Schutz enquanto referencial teórico-filosófico para a pesquisa em
enfermagem. E o terceiro, buscou responder aos objetivos do estudo propriamente ditos
e apresenta os resultados. A análise das descrições experienciais dos sujeitos
significativos do estudo permitiu apreender as ações praticadas pelas mulheres para a
indução do aborto, os motivos que as levaram a praticá-las, e o tipo vivido, a partir da
interpretação das ações praticadas. Deste modo, o estudo revelou que essas mulheres
ingerem medicamentos contraindicados para gestantes, usam repetidamente bebidas
alcoólicas, ingerem infusões com gemada acrescida de vinho fervente, chás com ervas
abortivas e canela, fazem uso de CytotecR oral e/ou intravaginal, saltam de uma
banqueta com a intencionalidade de induzir o aborto em razão da rejeição da gravidez
pelo companheiro, do medo da reação dos pais diante da gestação, ou por dificuldades
financeiras, projetos de vida e limitação da prole. As categorias concretas do vivido se
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constituíram em: a prática de ações para a indução do aborto motivada pela falta de
apoio do companheiro; pelo medo da reação dos pais; pelas dificuldades financeiras,
projetos de vida e limitação da prole. Ao encontrar a intencionalidade por trás das ações
praticadas pelo grupo social em estudo, foi possível descrever o tipo vivido "mulher que
induz o aborto pelo desejo de resolver os conflitos gerados pela gestação não planejada
desejada ou indesejada”. Identificou-se que suas ações são resultantes de fatores
sedimentados em sua situação biográfica, da qual fazem parte toda a rede de
relacionamentos sociais com as quais as mulheres precisam lidar, tentando resolver
situações que se tornam relevantes em determinados momentos de suas existências. A
decisão em se engajar em ações para a indução do aborto não é individual, mas sim,
uma decisão social, na qual as mulheres são apenas um elemento do conjunto.
Observou-se também, que vários fatores interferem nestas decisões, nas quais os
padrões socioculturais têm influência marcante. Concorrem neste cenário: a
desigualdade nas relações de gênero, o patriarcalismo, a educação formal, a
religiosidade, enfim, os papéis sociais definidos pelo grupo interno. Ao compreender as
mulheres que praticam ações para a indução do aborto, através dos significados que
estas dão às suas ações, atos, decisões, relações, ou seja, suas vivências pôde-se
compreender o mundo da vida destas mulheres. Em posse desses resultados, e diante
do que foi possível apreender neste estudo, recomenda-se a inclusão desta temática
nos planejamentos de educação nos diversos setores sociais, já que as evidências
apontam a questão da indução do aborto para além de uma questão de saúde, ou de
uma opção entre vida e morte da mãe ou do feto. Mostra-se então, como uma questão
muito mais abrangente que suscita a (des)construção de modelos sociais que
impulsionam à vulnerabilidade. Sugere-se outros estudos, que investiguem a
problemática do aborto induzido trazendo para a cena as protagonistas do processo,
abordando outros ângulos e novas perspectivas, favorecendo o conhecimento e
compreensão das múltiplas dimensões que o compõem.
Palavras-chave: Aborto induzido. Enfermagem. Saúde da mulher.

Abstract: This qualitative study, with a social phenomenological approach, had the
general aim of investigating the world of the life of women who undertake actions for
inducing abortion, in the light of the philosophical-theoretical and methodological
framework of Alfred Schutz. To achieve this objective, it was necessary to capture the
actions taken by the women who induced abortion and the reasons which led them to do
so; and to construct the type of experience lived through based on concrete categories
of social action and to proceed to the comprehensive analysis of this type, constituting,
in this way, the specific objectives. The study was carried out in the setting of a public
maternity hospital in south Brazil, the choice of place being explained by the demand
caused by women hospitalized daily for post-abortion curettage. The significant subjects
who made up the social group studied were thirteen women who had experienced the
practice of induced abortion. The experiential descriptions were obtained between April
and June 2012, using a guide-script (Appendix B) subdivided in two parts: I- Surveying
the womens biographical situations and II - Interview guided by the following question:
What led you to take actions which led to inducing the abortion? Tell me about it.
Medical notes and field diaries were also used, as complementary sources. The
meetings took place at the bedside, through face-to-face relationships. The research
was approved by the committee for research involving human beings of the maternity
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hospital where the study took place. The process of analysis was developed based on
Schutzs postulates, with the stages proposed by Giorgi (1985) as support. The
researchers followed the steps which made it possible to construct categories of the
concrete events experienced, identifying the "reasons for"and the "reasons why" in the
subjects subjective interpretation. This method made to possible to disclose the world of
the life of the social actors observed. The study resulted in three manuscripts. The first
consisted of an integrative review of the literature, aiming to identify the contribution of
the research carried out on what motivates women to induce abortion, and the meaning
of this experience in their lives. The second aimed to present some of the principal ideas
of Alfred Schutzs sociological phenomenology as a theoretical-philosophical framework
for nursing research. The third sought to respond to the studys objectives themselves
and present the results. The analysis of the studys significant subjects experiential
descriptions allowed the capturing of the actions practised by the women to induce
abortion, the reasons which led them to practise these, and the type experienced, based
on the interpretation of the actions which were practised. Thus, the study revealed that
these women ingest medications which are contra-indicated for pregnant women,
repeatedly use alcoholic drinks, ingest infusions with egg yolk mix with boiling wine
added to it, teas made from abortifacient herbs and cinnamon, use CytotecR (oral and/or
intravaginal), or jump from a stool with the intention of inducing abortion because of
rejection of the pregnancy by the partner, fear of parents reaction to the pregnancy, or
because of financial difficulties, life projects and limitation of number offspring. The
concrete categories of what is experienced are constituted of: the undertaking of actions
for inducing abortion motivated by lack of support from the partner; by fear of parents
reaction; and by financial difficulties, life projects and limiting the number of ones
offspring. In finding the purpose behind the actions practised by the social group under
study, it was possible to describe the type experienced:"the woman who induces
abortion through a desire to resolve conflicts created by the unplanned pregnancy,
whether wanted unwanted".It was identified that their actions result from factors situated
in their biographical situations, which the entire network of social relationships which the
woman needs to deal with are part of, trying to resolve situations which become relevant
at specific points in her existence. The decision to engage in actions for inducing
abortion is not individual but is a social decision, in which the women are only one
element in a set. It was also observed that various factors influence these decisions,
among which the socio-cultural standards have an important influence. Inequality in
gender relationships, patriarchalism, formal education, religiosity, and social roles
defined by the internal group all contribute to this scenario. In investigating the women
who take actions for inducing abortion, through the meanings which they give to their
actions, acts, decisions, relationships, that is, their experiences it is possible to
understand the world of the life of these women. With these results, and what was
possible to learn in this study, it is recommended that this issue be included in
educational plans in the different social sectors, considering that the evidence indicates
that the issue of induction of abortion is more than just a question of health, or an option
between the life and death of the mother or the fetus. It is therefore shown to be a much
wider matter which supports the (de)construction of the social models which drive
vulnerability. Further studies are suggested, investigating the issue of induced abortion,
bringing the protagonists of the process into the picture, addressing other angles and
new perspectives, with a view to increasing knowledge and understanding of the various
dimensions which compose it.
Key words: Induced abortion. Womens health. Nursing.
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Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107138?show=full

Nº de Classificação: 19013
ANTONINI, Fabiano Oliveira. A produção de dissertações e teses relacionadas a
enfermagem e cultura na perspectiva antropológica no cenário brasileiro. 2013.
p.105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde no processo de viver humano e enfermagem
Orientador: Boehs, Astrid Eggert
Resumo: Pesquisa bibliográfica com os objetivos: identificar as características da
produção das teses e dissertações da Enfermagem brasileira, relacionadas à
Enfermagem e cultura, alicerçadas na linha antropológica; identificar as características
da produção das teses e dissertações da Enfermagem na Região Sul do Brasil,
relacionadas à Enfermagem e cultura, alicerçadas na linha antropológica. Foram
utilizadas as palavras-chave "Enfermagem" e "cultura" na busca realizada no período de
01/09/2011 a 30/04/2012, obtendo-se um total de 474 resumos. Após leitura foram
selecionados 124 resumos em nível nacional, dos quais foram escolhidos 28 resumos
da Região Sul para a busca da versão completa. Optou-se pela Região Sul por ser a
região no qual se insere este macroprojeto com significativa, produção na área. Para
organizar a coleta de dados foram elaborados dois instrumentos: o primeiro para buscar
nos resumos as características das teses e dissertações em nível nacional; o segundo
instrumento que utilizou as teses e dissertações da Região Sul do Brasil na íntegra. A
análise dos dados referentes às características gerais das teses e dissertações foi feita
com o auxílio do programa Excel, sendo analisados por frequência e porcentagem e
interpretados comparativamente. Os dados qualitativos foram categorizados e
agrupados por semelhanças e contrastes. Os resultados do primeiro objetivo mostram
maior produção no sudeste do país. O referencial mais utilizado foi a teoria de
Madeleine Leininger. O tema predominante foi Saúde da Mulher, sendo o hospital o
local de estudo mais citado. As pesquisas apresentam consonância com os temas e
linhas de pesquisa propostos para o Brasil pela Agenda Nacional de Prioridades de
Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde (2008) e Associação Brasileira de
Enfermagem - ABEn. No entanto, não contempla o tema da saúde dos povos indígenas.
Os resultados do segundo objetivo revelam as características da produção da Região
Sul do Brasil, e que o referencial e a utilização do método etnográfico causaram
impacto nos pesquisadores e reflexões acerca da prática do cuidado. Tais reflexões
originaram as recomendações das teses e dissertações que enfatizam as mudanças
necessárias para possibilitar o cuidado culturalmente congruente. As recomendações
estão mais fortemente direcionadas para os serviços de assistência, formação e
pesquisa e menos para as políticas públicas. Concluiu-se que a Enfermagem brasileira
se preocupa com as questões culturais na assistência, buscando construir
conhecimentos através da pesquisa.
Palavras-chave: Cultura, Enfermagem, Produção do conhecimento.
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Abstract: Bibliographical research with the objectives: to identify the characteristics of
the production of theses and dissertations of Brazilian Nursing, Nursing and related to
culture, rooted in anthropological line, identifying the characteristics of the production of
theses and dissertations of Nursing in Southern Brazil, related to Nursing and culture,
rooted in anthropological line. We used the keywords "Nursing" and "culture" in the
search conducted in the period from 01/09/2011 to 30/04/2012, yielding a total of 474
abstracts. After reading 124 abstracts were selected nationwide, of which 28 were
selected abstracts of the Southern Region for the search of the full version. We opted for
the South Region to be in the region which incorporates this macroprojeto with
significant production in the area. To organize data collection were developed two tools:
the first to look at the features abstracts of theses and dissertations at the national level,
the second instrument used theses and dissertations in southern Brazil in full. The
analysis of data on general characteristics of theses and dissertations was made with
the help of the Excel program and analyzed by frequency and percentage compared and
interpreted. Qualitative data were categorized and grouped by similarities and contrasts.
The results show first goal of increased production in the Southeast. The benchmark
most used was the theory of Madeleine Leininger. The predominant theme was
Women's Health, the hospital being the most cited study site. The research show line
with the themes and lines of research proposed for Brazil by the National Agenda of
Priorities in Health Research Ministry of Health (2008) and the Brazilian Association of
Nursing - ABEn. However, it does not address the issue of health of indigenous peoples.
The results of the second objective reveal the characteristics of production in southern
Brazil, and the referential use of the ethnographic method and an impact on researchers
and ideas about the practice of care. These reflections led to the recommendations of
the theses and dissertations that emphasize the changes necessary to enable culturally
congruent care. The recommendations are directed to more strongly support services,
training and research and less for public policy. It was concluded that the Brazilian
Nursing care about cultural issues in care, seeking to build knowledge through research.
Keywords: Culture. Nursing. knowledge production .
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/103878

Nº de Classificação: 19015
BURIGO, Renata Angeloni. Planejando o parto no domicílio e tendo que parir no
hospital: significados da experiência para as mulheres. 2013. p.139. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina.
Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado em enfermagem à saúde da mulher e do recém-nascido
Orientador: Monticelli, Marisa
Resumo: Estudo exploratório-descritivo qualitativo, sob aporte da Teoria da
Universalidade e Diversidade do Cuidado Cultural, cujo objetivo foi compreender os
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significados atribuídos pelas mulheres à experiência de prepararem-se para o parto no
domicílio e terem que enfrentar o desfecho de parir no hospital. Para a coleta de dados
utilizou-se o Método História de Vida, através da entrevista aberta com 21 mulheres
residentes em três capitais brasileiras, durante o período de novembro de 2011 a abril
de 2012. As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise temática. Os
resultados foram apresentados na forma de três artigos. O primeiro, "Tendo que ir para
o hospital após desejar parir no domicílio: sentimentos das mulheres no momento da
transferência" revela que essas mulheres passam por sentimentos de frustração,
incapacidade e tristeza quando a transferência se concretiza, já que contrapõe ao
ideal de parto que foi planejado durante muito tempo. O segundo, "Remoções de
parturientes do domicílio para o hospital: significados para as mulheres que vivenciaram
a experiência" identifica que a maioria se sente indignada e despersonalizada frente aos
trâmites e às rotinas institucionais. Percebe-se que as mulheres que tiveram parto
normal demonstram melhor enfrentamento da remoção, se comparadas com as que
passaram pela cesárea. O terceiro artigo, "Do domicílio para o hospital: percepções das
parturientes sobre o atendimento profissional por ocasião da transferência" mostra a
insatisfação com a atuação dos profissionais que prestaram cuidados nas
maternidades, com exceção da atenção recebida por parte dos anestesistas. Por outro
lado, demonstram satisfação com relação aos profissionais do parto domiciliar,
especialmente no que diz respeito à atuação das enfermeiras, com destaque para
o acompanhamento após a alta hospitalar. As mulheres fazem recomendações para
que os profissionais do parto domiciliar possam superar as fragilidades por elas
vivenciadas por ocasião da remoção para as instituições de saúde. A compreensão dos
significados atribuídos pelas mulheres à situação de transferência para instituição
possibilita que os profissionais das maternidades e os atuantes nas equipes de parto
domiciliar adotem assistência congruente com as crenças e valores das mulheres
e de suas famílias, que se desdobrará numa atenção envolta por dignidade e
respeito, centrada nas necessidades culturais das mesmas.
Palavras-chave: Cultura. Enfermagem obstétrica. Parto domiciliar.

Abstract: The objective of this exploratory-descriptive qualitative study, conducted
under the Theory of Cultural Care Diversity and Universality, was to understand the
meanings attributed by women to the experience of preparing for a home birth and
having to face a hospital birth. The Life History method was used to collect data
through open interviews with 21 women from three Brazilian capitals from November
2011 to April 2012. The interviews were transcribed and submitted to thematic analysis.
The results are presented in the form of three papers. The first, "Having to go to hospital
after wanting to give birth at home: women's feelings when being transfered", reveals
that these women experience frustration, failure, and sadness when the transfer to
a hospital takes place, since it negates the ideal birth planned for so long. The
second paper, "Transfer of parturient women from home to the hospital:
meanings for women who went through the experience", shows that most women
feel indignant and depersonalized when facing institutional procedures and routines.
Those who had normal births cope better with the transfer compared to those who had a
C-section. The third paper, "From home to the hospital: parturient women's
perceptions on professional care on the occasion of the transfer" reveals the
dissatisfaction of women with the work of professionals delivering care in hospital
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maternity wards, with the exception of care provided by anesthetists. In turn, the
women show satisfaction with professionals assisting home births, especially in
relation to nurses, highlighting follow-up
after hospital discharge. The women
recommend that professionals assisting home births overcome the obstacles these
women had to experience at the time they were transferred to a health facility.
Understanding the meanings women attribute to the transfer to a health facility enables
professionals practicing in hospital maternity wards and those
assisting home
deliveries to adopt care practices congruent with the beliefs and values of these
women and their families, resulting in care practices permeated by dignity and
respect, focused on their cultural needs.
Key words: Homebirth. Culture. Obstetric nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.equipehanami.com.br/wpcontent/uploads/2012/11/Planejando-o-parto-no-domic%C3%ADlio-e-tendo-que-parirno-hospital-2013..pdf

Nº de Classificação: 18868
MONGUILHOTT, Juliana Jacques da Costa. A presença do acompanhante e a
implementação das boas práticas na atenção ao parto: a realidade do Sul do
Brasil. 2013. p.217. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado em enfermagem à saúde da mulher e do recémnascido.
Orientador: Brüggemann, Odaléa Maria
Resumo: Objetivo: Descrever a prevalência da presença do acompanhante e testar
sua associação com a implementação das boas práticas na atenção ao parto nas
instituições de saúde da Região Sul do Brasil. Método: estudo transversal, realizado a
partir do estudo de corte de base hospitalar - "Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre
parto e nascimento". Foram utilizados os dados coletados em 46 instituições de saúde
da Região Sul, entre fevereiro e agosto de 2011, através de entrevista hospitalar com a
puérpera e do prontuário, compondo uma amostra de 4103 puérperas e seus
conceptos. Procedeu- se a análise dos dados utilizando-se o IBM SPSS Statistics,
versão 18, e STATA/SE, versão 11. A regressão logística multinomial foi utilizada para
obter estimativas de odds ratio e intervalos de confiança ajustados para variáveis de
confusão. Para as razões de prevalência bruta e ajustada foi realizada a regressão de
Poisson com estimação de variância robusta. A Regressão de Cox, com variância
robusta, foi utilizada para estimar a associação entre o do financiamento do parto e os
motivos para a ausência do acompanhante durante a internação, bem como com a
experiência do acompanhamento. Foram estimadas as razões de prevalência bruta e
ajustada e os intervalos de confiança a 95% para as principais variáveis dependentes.
Adotou-se nível de significância de 5%. Resultados: foram apresentados em dois
artigos. No primeiro, a análise multivariada mostrou que, a chance de ter acompanhante
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é maior para as mulheres com ensino superior completo ou mais, (ORaj=1,99 - IC95%
1,39;2,86), e também para aquelas que realizaram pré-natal e parto com o mesmo
profissional (ORaj= 1,85 - IC95% 1,22;2,81). Foram encontradas associações
estatisticamente significativas entre as variáveis socioeconômicas e obstétricas e a
presença do acompanhante no trabalho de parto, no parto vaginal e na cesariana. A
proibição/restrição pela maternidade foi o motivo mais prevalente (42,1%) relatado
pelas mulheres que não tiveram acompanhante. A grande maioria das mulheres
(78,8%) relatou que a presença do acompanhante ajuda muito a ficar mais tranquila e
ter um parto melhor. No segundo artigo, foram analisadas as 2.324 mulheres que
entraram em trabalho de parto. No modelo ajustado por idade, escolaridade e
financiamento do parto, a presença do acompanhante no trabalho de parto esteve
estatisticamente associada ao uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor
(RPaj=1,45 - IC95% 1,06;1,96), ao uso de analgesia de parto (RPaj=1,94 - IC95%
1,03;3,65) e a indução do trabalho de parto (RPaj=1,34 - IC95% 1,03;1,76), bem como
redução no uso de tricotomia (RPaj=0,53 - IC95%0,36;0,78) e enema (RPaj=0,46 IC95%
0,27;0,78).
Durante o parto, a presença do acompanhante esteve
estatisticamente associada ao contato pele a pele (RPaj=2,10 - IC95% 1,59;2,78) e
redução do uso da manobra de Kristeller (RPaj=0,70 - IC95% 0,55;0,87). Conclusão: a
maioria das mulheres assistidas na Região Sul do Brasil não têm acompanhante em
todos os períodos do parto e acesso às boas práticas recomendadas para a assistência
obstétrica. Entretanto, quando presente, o acompanhante está associado à utilização de
práticas benéficas na assistência ao parto e à redução das claramente prejudiciais e
não recomendadas.
Palavras-chave: Acompanhantes de pacientes. Parto humanizado. Serviços de saúde.

Abstract: Objective: To describe the prevalence of the presence of the companion and
its association with the implementation of best practices in delivery care in health
institutions in southern Brazil.Methods: A cross-sectional study from the hospital-based
cohort study, entitled "Born in Brazil: national survey about labor and birth." The study
used data collected from 46 health institutions in the south Brazilian region, between
February and August of 2011, through interviews with postpartum women at the
hospital and the review of medical records. This composed a total sample of 4145
mothers. To analyze the data we used the IBM SPSS software, version 18 and
STATA/Se, version 11. A multinomial logistic regression was used to obtain estimates of
Odds Ratio and Adjusted Confidence Intervals for confounding variables. For statistically
ratios of crude and adjusted prevalence was performed Poisson Regression with robust
variance estimation. The Cox regression with robust variance was used to estimate the
association between the delivery and finances, and also the reasons for the absence of
the companion during hospitalization as well as the experience of the companionship.
Crude and adjusted ratios of prevalence were estimated, with confidence intervals of
95%, for the main dependent variables, which adopted a significance level of 5%.
Results: The results were presented in two articles. In the first paper, the multivariate
analysis showed that the chance of having a companionship was higher for women with
Higher Education or beyond (ORaj = 1.99 - 95% CI 1.39, 2.86), and also for those who
underwent to the prenatal attention and face the childbirth with the same professional
(ORaj = 1.85 - 95% CI 1.22,
2.81). We found statistically significant associations
between socioeconomic and obstetric variables relates with the presence of a
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companionship during labor, in the vaginal delivery and cesarean section. The
rohibition/restriction for Maternity Ward was the most prevalent reason
(42.1%)
reported by women who had no companionship. The majority of women (78.8%)
reported that the presence of the companion helps a lot to be calmer and have a
better birth. In the second article we analyzed the 2,324 women who went into labor. In
the model adjusted for age, education and finance of childbirth, the presence of a
companion during labor was significantly associated with the use of nonpharmacological methods for pain relief (Adjusted Prevalence Ratio - PRaj=1,45 IC95% 1,06;1,96), the use analgesia during labor (PRaj=1.94 - IC95% 1,03;3,65)
and induction of labor (PRaj=1.34 - IC95% 1,03;1,76), as well as the reduced use of
trichotomy (PRaj=0.53 - IC95% 0,36;0,78) and enema (PRaj=0,46 - IC95% 0,27;0,78).
During childbirth, the presence of the companionship was significantly associated with
the skin to skin contact with the newborn (PRaj=2.10 - IC95% 1,59;2,78) and the
reduction of Kristeller maneuver (PRaj = 0.70 - IC95% 0,55;0,87). Conclusion: Most
women attended to in southern Brazil don't have a companionship present at all times of
the delivery and they don't have access to the best obstetric care practices, even though
the presence of the companionship is associated with the use of beneficial practices in
childbirth and the reduction of harmful and none recommended actions.
Key words: Companionship. Humanized birth. Health services.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107602

Nº de Classificação: 18871
MACENO, Priscila Rosa. Desvelando as ações de promoção da saúde das
enfermeiras nos grupos de atendimentos coletivos de atenção básica. 2013.
p.147. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde no processo de viver humano e enfermagem.
Orientador: Heidemann, Ivonete Teresinha Schülter Buss
Resumo: Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa,
com o objetivo de conhecer as ações educativas dos enfermeiros para a Promoção da
Saúde nos grupos de Atenção Básica em Florianópolis/SC, relacionando-as com a
Carta de Ottawa e Levantar as publicações de pesquisas voltadas às ações educativas
de Promoção da Saúde desenvolvidas por enfermeiros na Atenção Básica. A coleta de
dados da pesquisa ocorreu no primeiro semestre de 2012 em dez unidades de saúde
com dez enfermeiros atuantes nos grupos de Atenção Básica e constou de duas
etapas: sorteio dos grupos das unidades por meio de ficha fornecida pela Secretaria
Municipal de Saúde. Em cada ficha constam os atendimentos coletivos das unidades da
Rede da Atenção Básica de Florianópolis. Após identificação dos grupos e das
unidades sorteadas, seguiu-se a segunda etapa, com a entrada de campo nas unidades
de Saúde, com data e hora marcadas com os participantes. Utilizou-se um instrumento
de seis perguntas relacionadas com as atividades realizadas nos grupos para a
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realização de entrevistas semiestruturadas. Para a análise dos dados, valeu-se da
análise de conteúdo, mais propriamente da proposta operativa de Minayo.
Descreveram-se as categorias que emergiram, as quais, em seguida, discutiram-se à
luz das publicações analisadas da revisão integrativa e da fundamentação teórica sobre
Promoção da Saúde. Descreveram-se e discutiram-se os resultados por meio de dois
manuscritos: “Análise da produção de conhecimento dos enfermeiros na Promoção da
Saúde dos grupos de Atenção Básica” e “Desvelando as ações dos enfermeiros para a
Promoção da Saúde nos grupos de Atenção Básica”. As análises indicaram a
necessidade de ampliar ações de Promoção da Saúde por meio da Carta de Ottawa,
principalmente referentes à estratégia “desenvolvimento de habilidades pessoais”. Há
confusão entre o conceito de prevenção e Promoção da Saúde. Em relação às
atividades desenvolvidas nos grupos, há uma mudança gradual, porém, em sua
maioria, elas ainda são voltadas para o modelo biomédico. Destacaram-se as ações
realizadas pelos enfermeiros que trabalham com a educação e saúde em grupos
heterogêneos. Nota-se a necessidade de capacitação dos profissionais e de um
direcionamento para incentivar a metodologia participativa e aprofundamento teórico em
relação à Promoção da Saúde. Percebe-se entusiasmo em mudar a abordagem no
processo de trabalho, porém nota-se que esses profissionais sentem-se confusos e
com pouca disponibilidade para isso, em razão da demanda de consultas e serviços
curativos na Unidade. Como limitações, encontraram-se várias informações incompletas
sobre atendimentos coletivos, em que os usuários não foram ouvidos, sugerindo novas
pesquisas que os incluam. Destaca-se também a necessidade de capacitações, com o
intuito de compreender questões conceituais e estratégias de Promoção da Saúde para
formação dos grupos. Sendo assim, recomenda-se a metodologia de Paulo Freire como
possível forma de reestruturação das atividades do grupo, permitindo um espaço de
práticas mais participativas visando ao coletivo.
Palavras-chave: Atenção basica à saúde. Educação em saúde. Grupos específicos.

Abstract: This is an exploratory-descriptive research, a qualitative approach in order to
meet the educational actions of nurses for the Promotion of Health in Primary Care
groups in Florianópolis / SC, relating them to the Ottawa Charter and the Lift research
publications geared to educational Health Promotion conducted by nurses in primary
care. Collecting survey data occurred in the first half of 2012 in ten health units with ten
nurses working in primary care groups and consisted of two stages: random groups of
units through a form provided by the Municipal Health In each record contains the
collective care units of the Primary Care Network of Florianópolis. After identification of
groups and units drawn, followed by the second stage, with the entry field in health units,
with scheduled date and time with the participants. We used an instrument of six
questions related to the activities carried out in groups to conduct semi-structured
interviews. For data analysis, drew on the content analysis, more specifically the
proposal operative MINAYO. Described the categories that emerged, which then
discussed in the light of the reports analyzed integrative review and theoretical
framework of Health Promotion have been described and discussed the results through
two manuscripts: " Analysis of the production of knowledge of nurses in health promotion
groups of Primary Care "and" Unveiling the actions of nurses for the Promotion of Health
in Primary Care Groups.” Analyzes indicated the need to expand health promotion
actions by the Ottawa Charter, particularly regarding strategy "development of personal
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skills." There is confusion between the concept of prevention and Health Promotion
Regarding activities in groups, there is a gradual change, but mostly, they are still
focused on the biomedical model. The highlights were the actions taken by nurses who
work with education and health in heterogeneous groups. Note the need for professional
training and guidance to encourage the participatory methodology and theoretical
in12relation to Health Promotion It is perceived enthusiasm in changing the approach in
the work process, but note that these professionals feel is confused and limited
availability for this, because the demand for consultations and curative services in the
Unit. As limitations, met several incomplete information on collective consultations, in
which users were not heard, new research suggesting that include them. It also
highlights the need for training in order to understand conceptual issues and strategies
for health promotion training groups. Therefore, we recommend the methodology of
Paulo Freire as a possible form of restructuring of the group's activities, allowing a space
of more participatory practices aimed at collective.
Key words: Basic health care. Health education. Specific groups
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107470

Nº de Classificação: 19054
TOMAZONI, Andréia. Cultura de segurança do paciente em unidades de terapia
intensiva neonatal. 2013. p.148. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Modelos e tecnologias para o cuidado em saúde e enfermagem
Orientador: Rocha, Patrícia Kuerten
Resumo: A cultura de segurança do paciente é discutida mundialmente sendo
considerado um elemento essencial para os sistemas de saúde. Entre as estratégias
para melhorar a segurança do paciente em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal,
está a incorporação de uma cultura de segurança, pois nestes locais os riscos à saúde
podem ser maiores em virtude das particularidades dos neonatos e de um ambiente
amplamente tecnológico e intervencionista. No entanto, para propor medidas mais
seguras, primeiramente, é fundamental conhecer a cultura dessas unidades e identificar
os fatores que implicam ou melhoram a segurança neste contexto. Para tanto, o
objetivo deste estudo foi analisar a cultura de segurança do paciente na perspectiva da
equipe de Enfermagem e Médica de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal por meio
do instrumento Hospital Survey on Patient Safety Culture. Trata-se de um estudo
quantitativo, tipo survey, com amostra intencional, não probabilística, totalizando 141
sujeitos. Os dados foram coletados em quatro Unidades de Terapia Intensiva Neonatal
de Hospitais Públicos da região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, entre
fevereiro a abril de 2013, por meio da aplicação do instrumento Hospital Survey on
Patient Safety Culture, sendo que este avalia 12 dimensões da cultura. A pesquisa foi
encaminhada para Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética, sob nº CAAE:
05274612.7.0000.0121. Para análise dos dados realizou-se estatística descritiva,
classificando as dimensões em áreas de força ou críticas, e ainda, estatística inferencial
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para testar a diferença entre a avaliação da cultura e as características profissionais dos
sujeitos, utilizando os testes Kruskall-Wallis, Qui-Quadrado e Alpha de Cronbach para a
confiabilidade do instrumento. Os resultados mostraram que não há área de força,
contudo, aquelas que receberam mais respostas positivas foram: Expectativas e ações
do supervisor/chefia para promoção da segurança do paciente (61%) e Aprendizado
organizacional, melhoria contínua (59%). Como área crítica, identificamos aquelas com
maior percentual de respostas negativas: Resposta não punitiva ao erro (58%) e Apoio
da gestão hospitalar para a segurança do paciente (51%). Verificou-se a diferença do
número total de respostas positivas obtidas no Hospital Survey on Patient Safety
Culture, nota de segurança e número de eventos comunicados, conforme as
características profissionais dos sujeitos, sendo que houve diferença significava do
menor Tempo de trabalho no hospital e Tempo de trabalho na unidade com um maior
número de respostas positivas; maior Tempo de trabalho na profissão representou
melhores notas e maior número de eventos comunicados. Menor Carga horária
semanal de trabalho correspondeu melhores notas e menos eventos comunicados.
Médicos e Técnicos de Enfermagem avaliaram mais positivamente a cultura de
segurança do paciente. Alpha de Cronbach variou de 0.43 a 0.88, demonstrando
confiabilidade do instrumento. Os resultados revelam que a cultura de segurança nas
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal apresenta áreas potenciais para se tornarem
de força, contudo, são necessárias mudanças culturais, principalmente na abordagem
dos erros, considerando que persiste uma resposta punitiva. Ainda, as diferenças
encontradas nos remetem a uma possível relação da avaliação da cultura de segura
com as características profissionais dos sujeitos das Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal.
Palavras-chave: Cultura de segurança. Enfermagem. Segurança do paciente.

Abstract: Patient safety culture is considered an essential element for the healthcare
systems. Among the strategies to improve patient safety in Neonatal Intensive Care
Units is the incorporation of a safety culture, as in these places the risks to health may
be greater due to the particularities of the newborns and of the highly technological and
interventionist environment. To propose safer measures it is essential to know the
culture of these units and to identify factors that effect or improve safety in this context.
The aim of this study was to analyze patient safety culture from the perspective of the
nursing team and medical staff of Neonatal Intensive Care Units using the Hospital
Survey on Patient Safety Culture instrument. This is a quantitative, survey type study,
with an intentional, non-probabilistic sample of 141 subjects. Data were collected in four
Neonatal Intensive Care Units of Public Hospitals of Greater Florianópolis, Santa
Catarina, Brazil, from February to April 2013, using the Hospital Survey on Patient
Safety Culture instrument, which evaluates 12 dimensions of the culture. The survey
was sent to Brazil Platform and approved by the Ethics Committee, under number
CAAE: 05274612.7.0000.0121. For data analysis descriptive statistics were calculated,
classifying the dimensions into areas of strength or critical areas. Inferential statistics
were used to test the difference between the evaluation of the culture and the
professional characteristics of the subjects, using the Kruskal-Wallis test, Chi- Square
and Cronbach´s Alpha tests for the reliability of the instrument. The results showed that
there were no areas of strength, however, those that received more positive responses
were: Expectations and actions of the supervisor/management to promote safety (61%)
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and Organizational learning - continuous improvement (59%). Those areas with the
highest percentage of negative responses, identified as critical were: Non-punitive
response to errors (58%) and Hospital management support for safety (51%). There
were differences in the number of positive answers for the Hospital Survey on Patient
Safety Culture, the Patient Safety Grade, and the number of events reported, according
to the professional characteristics of the subjects. There were significant differences for
less Time working in the hospital and Time working in the unit with greater numbers of
positive answers; more Time working in the profession represented better grades and a
greater number of events reported. Fewer Hours worked per week corresponded to
better grades and fewer events reported. The physicians evaluated the culture more
positively. Cronbach´s alpha ranged from 0.43 to 0.88, demonstrating the reliability of
the instrument. The results reveal that the safety culture in the Neonatal Intensive Care
Units presents areas that can potentially become areas of strength, however, cultural
changes are necessary, especially in addressing errors, considering that there is still a
punitive response. Furthermore, the differences encountered indicate a possible
relationship between the evaluation of the safety culture and the professional
characteristics of the subjects of the Neonatal Intensive Care Units.
Key words: Safety culture. Nursing. Patient safety.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/123010

Nº de Classificação: 19060
MISIAK, Marciele. Cultura de segurança do paciente na perspectiva da equipe de
enfermagem de uma instituição cardiovascular. 2013. p.141. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Santa
Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Radünz, Vera
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar a cultura de segurança do
paciente, conforme as percepções da equipe de enfermagem, de uma instituição
cardiovascular da Grande Florianópolis, SC, Brasil, e como objetivos específicos
identificar as atitudes que evidenciam a cultura de segurança do paciente e descrever
as recomendações da enfermagem acerca da cultura de segurança do paciente da
instituição referida. Trata- se de um estudo quantitativo do tipo survey. O estudo foi
realizado na emergência, unidades de internação e unidade coronariana (UCO).
Participaram 75 enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atenderam aos critérios de
inclusão pré-estabelecidos. A coleta de dados ocorreu entre maio e setembro de 2012
com a aplicação do Questionário de Atitudes Seguras (SAQ). Os dados foram
avaliados a partir de escores para a cultura de segurança do paciente em cada uma das
06 dimensões do SAQ, considerando positiva uma pontuação maior ou igual a 75, em
uma escala de 0-100. Para análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva e
inferencial (Teste t de Student e Teste U de Mann-Whitney). Para o estabelecimento da
significação estatística foi considerado o nível de significância p valor < 0,05 para um
intervalo de confiança de 95% entre os dados encontrados. As recomendações dos
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participantes foram sistematizadas conforme a análise de conteúdo de Bardin. O estudo
foi realizado de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
Obteve-se uma taxa de resposta de 65, 7%. As dimensões com maiores escores
positivos foram reconhecimento do estresse (77,6 – 65,1) e satisfação do trabalho
(66,1- 67,2). As dimensões com menores escores positivos foram condições de trabalho
(35,6 – 36,1) seguido de percepções da gerência (38,2 – 35,2). Houve significância
estatística entre a categoria profissional e a dimensão reconhecimento do estresse (pvalor 0,0301). Dentre as 192 recomendações sugeridas emergiram 05 categorias:
Condições de trabalho; Treinamento e educação continuada; Organização do trabalho;
Comunicação e Relações interpessoais; Valorização das equipes e envolvimento das
chefias e gerências. Os resultados deste estudo revelam a fragilidade da cultura de
segurança do paciente, explicitando a necessidade de maior investimento da gestão
para promoção de uma cultura voltada para a segurança do paciente. Requer
principalmente a mudança de atitudes, a capacitação de toda a equipe sobre o tema e o
envolvimento de todos profissionais nos diferentes níveis hierárquicos.
Palavras-chave: Cultura organizacional. Equipe de enfermagem. Segurança do
paciente.

Abstract: The present study aimed to examine the patient safety culture, according to
the perceptions of the nursing staff at a cardiovascular institution, in the Great
Florianópolis - SC, Brazil. The objectives were to identify attitudes that show the
patient safety culture and describe nursing suggestions about this subject, at the
mentioned institution. This is a quantitative study of survey type. The research was
conducted at the emergency room, inpatient units and coronary care unit (CCU).
Seventy five nurses and nursing technicians, who met the pre- established
inclusion criteria, were able to participate. Data collection occurred between May and
September 2012 with the implementation of the Safe Attitudes Questionnaire (SAQ).
Data was evaluated from scores to the patient safety culture in each of the 6
dimensions of the SAQ, considering as positive a score greater or equal to 75, on a
scale of 0-100. It was possible to use, for data analysis, the inferential and descriptive
statistics (t Test by Student and U test by Mann-Whitney). In order to establish the
statistical significance, it was considered the level of significance p value <0.05 for a
confidence interval of 95% among data found. The participants‟ recommendations were
systematized according to the content analysis of Bardin. The study was conducted in
accordance with the Resolution 196/96 of the National Health Council, and it was
possible to obtain a response rate of 65, 7%. Dimensions with higher positive
scores were the recognition of stress (77.6 - 65.1), and job satisfaction (66.1 67.2). Dimensions with smaller positive scores were the working conditions (35.6 36.1) and followed by management perceptions (38.2 - 35.2). There was a statistical
significance between the professional category and stress recognition dimension (pvalue 0.0301).
Five categories emerged among 192 recommendations suggested:
Working conditions, Training and continuing education; Work organization;
Communication and Interpersonal Relationships; Teams appreciation, managements
and supervisors involvement. The results of this research reveal the fragility of the
patient safety culture, highlighting the need for a greater management investment
in order to promote a culture focused on the patient safety. Mainly, it requires the
change of attitudes, training of all staff on this issue and the involvement of all
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professionals, in different hierarchical levels.
Key words: Patient safety. Nursing team. Organizational culture.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122902
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CARDOSO, Karine Patricia Stulp. Grupo de atenção básica e sua articulação com a
promoção da saúde. 2013. p.104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde no processo de viver humano e enfermagem
Orientador: Heidemann, Ivonete Teresinha Schülter Buss
Resumo: Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa,
com o objetivo de conhecer como a equipe de saúde desenvolve as atividades de
promoção da saúde nos grupos de Atenção Básica em quatro municípios da Grande
Florianópolis. A coleta de dados da pesquisa ocorreu no período de março a maio de
2013 em sete unidades de saúde de quatro municípios com equipes multiprofissionais
atuantes nos grupos de Atenção Básica. O primeiro contato com os municípios deu-se
através das Secretarias de Saúde, por meio do qual captou-se a realidade de cada
município e no segundo momento foi realizado 08 (oito) entrevistas com um profissional
de nível superior lotado nas Unidades Básicas sorteadas. A entrevista teve a duração
de aproximadamente 40 minutos e foi realizada no local de atuação dos profissionais,
mediante contato prévio e conforme a disponibilidade desses. Foram elencadas seis
questões relacionadas às atividades realizadas nos grupos: Qual tipo de formação você
teve enquanto enfermeiro/profissional da equipe multiprofissional nos grupos de
Atenção Básica? Qual metodologia você adota na condução dos grupos? Como
emergem os temas para o desenvolvimento do grupo? Quais os assuntos incluídos nas
ações do planejamento do grupo? Quais os resultados alcançados com o
desenvolvimento do grupo? As entrevistas foram gravadas com autorização e
posteriormente transcritas. Para a análise dos dados, optou-se pela análise de
conteúdo de Minayo. Descreveram-se as categorias que emergiram, as quais, em
seguida, discutiram-se à luz da fundamentação teórica da Carta de Ottawa e da revisão
integrativa. Descreveram-se e discutiram-se os resultados por meio de dois
manuscritos: grupos de atenção básica e equipe multiprofissional: fortalezas e
fragilidades e Promoção da Saúde na concepção de profissionais da atenção básica:
uma revisão integrativa. As fragilidades encontradas foram a falta de disponibilidade
para realização dos grupos de Atenção Básica. Como potencialidades foram
identificadas: a conscientização dos profissionais quanto à importância dos grupos e
também a relevância das atividades de Promoção da Saúde, bem como a compreensão
de como devem auxiliar a população frente aos diversos agravos. Além disso, exprime
a concepção de Promoção da Saúde das equipes multiprofissionais e também sua
forma de atuação nos grupos de Atenção Básica. Os dados apontaram informações
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importantes sobre o funcionamento e entendimento dos profissionais frente à temática
Promoção da Saúde, que podem servir de fonte de reflexão para nós, pesquisadores e
também para os que atuam em Atenção Básica. Compreende-se como limitação deste
estudo a dificuldade de expandir para outros profissionais, bem como para gestores e
usuários do Sistema Único de Saúde. Recomendam-se novos estudos sobre esta
temática com uma maior diversidade de profissionais inseridos no setor saúde.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Educação em saúde. Promoção da saúde.

Abstract: This is an exploratory-descriptive research, a qualitative approach, with the
aim of knowing how the team develops health promotion activities health in primary care
groups in four cities of Florianópolis. Data collection occurred during the survey from
March to May 2013 in seven health facilities in four counties with multidisciplinary teams
working in primary care groups. The first contact with the municipalities took place
through the departments of health , through which picked up the reality of each
municipality and the second time we carried eight (08) interviews with a higher
professional crowded in the basic raffled . The interview lasted approximately 40
minutes and was held at the site of action of professionals through prior contact and as
the availability of these. Were listed six questions related to the activities carried out in
groups: what type of training you had as nurses / multidisciplinary team of professional
groups in primary care? What methodology you adopt when leading groups? Emerge as
themes for the development of the group? What subjects are included in the actions of
the planning group? What has been achieved with the development of the group? The
interviews were recorded with permission and transcribed. For data analysis, we opted
for the content analysis Minayo. Described the categories that emerged, which then
discussed in the light of the theoretical foundation of the Ottawa charter and integrative
review. Been described and discussed the results through two manuscripts: groups of
primary care and multidisciplinary team strengths and weaknesses and health promotion
in the design of the primary care: an integrative review. The weaknesses found were the
lack of availability for the realization of groups of primary care. As potential were
identified: awareness of the importance of professional groups and also the relevance of
health promotion activities, as well as understanding how to help people against various
diseases. Furthermore, it expresses the concept of health promotion of multidisciplinary
teams and also the way it operates in groups of primary care. The data showed
important information about the operation and understanding of the professional front
thematic health promotion, which may serve as a source of reflection for us, and also for
researchers working in primary care. It is understood as a limitation of this study the
difficulty of expanding to other professionals as well as managers and users of the
unified health system are recommended further studies on this topic with a wider range
of professionals involved in the health sector.
Key words: Health education. Primary health care. Health promotion.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122967
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Nº de Classificação: 19055
PERÃO, Odisséia Fátima. Características sóciodemográficas e epidemiológicas
dos pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva adulto e carga de
trabalho de enfermagem segundo o Therapeutic Intervention Scoring System-28.
2013. p.117. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Filosofia e ética em saúde e enfermagem
Orientador: Bub, Maria Bettina Camargo
Resumo: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, descritiva, que teve como
objetivo descrever as características sociodemográficas e epidemiológicas dos
pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva adulto e a relação da
gravidade dos pacientes com a carga de trabalho da enfermagem por meio do
Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) 28. A pesquisa foi desenvolvida na
unidade de terapia intensiva do Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen
(HMMKB), localizado na cidade de Itajaí - SC. A população constituiu-se de 190
internações ocorridas no período de julho a novembro de 2012 e a amostra por 183
internações, pois foram excluídas as internações com menos de 24h de permanência
na UTI. A coleta de dados foi obtida pela observação direta ao paciente e pelos dados
registrados no prontuário. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva
e apresentados por meio de tabelas e gráficos. Os resultados evidenciaram que a
população predominante foi masculina (60,5%), prevalecendo a faixa etária entre 50 a
59 anos (22,6%). A maioria dos indivíduos é casada, aposentada, procedente do centro
cirúrgico e oriunda da microrregião de Itajaí/SC. De acordo com a Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID 10), as
Doenças do aparelho circulatório foram as principais causas de internação e óbito. A
mortalidade na UTI foi de 25,1%. O tempo de permanência dos pacientes na UTI foi em
média 8 dias. As altas e as admissões predominaram no período vespertino, com
38,4% e 39,5% respectivamente. Em relação a classificação da gravidade dos
pacientes por classe, 47,54% são da classe II que varia de 20 a 35 pontos do
Therapeutic Intervention Scoring System-28. A categoria das intervenções terapêuticas
com 100% foram: Atividades básicas e suporte ventilatório. A média das mensurações
do TISS-28 resultou em 24,1 pontos, demandando uma carga horária de 12,8h. A
média do TISS-28 diário foi de 232 pontos, demandando 123 horas de cuidados de
enfermagem, enquanto a equipe de enfermagem no período gerou 120 horas de
trabalho ao dia. Sugere-se a realização de novos estudos que visem a mensuração da
carga de trabalho de enfermagem, pois algumas atividades de rotina do quotidiano da
UTI não podem ser mensuradas pelo TISS-28. Há necessidade de novos estudos que
caracterizem a clientela atendida em unidades de terapia intensiva subsidiando
recursos para a elaboração de instrumentos de avaliação e planejamento da assistência
de enfermagem.
Palavras-chave: Epidemiologia descritiva. TISS 28. Unidade de Terapia Intensiva.

Abstract: This study is a quantitative approach, descriptive, aimed todescribe the
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sociodemographic and epidemiological characteristics ofpatients admitted to an adult
intensive care and the relationship ofdisease severitiy with the workload of nursing
through the TherapeuticIntervention Scoring System (TISS) 28. The research was
conducted inthe intensive care unit of Hospital Maternity Marieta KonderBornhausen
(HMMKB), located in the city of Itajai - SC. Thepopulation consisted of 190 admissions
during the period from July toNovember 2012 and the sample per 183 admissions, were
excludedbecause admission with less than 24 hours in the ICU. Data collectionwas
obtained by direct observation the patient and the data recorded inthe chart. Data were
analyzed using descriptive statistics and presentedusing tables and graphs. The results
showed that the population waspredominantly male (60,5%), whichever is aged 50 - 59
years (22.6%).Most individuals is married, retired, founded the surgical center
andoriginating from micro-Itajai / SC. According to the InternationalStatistical
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD10), Diseases of the
circulatory system were the leading causes ofhospitalization and death. The ICU
mortality was 25.1%. The length ofstay in the ICU was on average 8 days. The high and
admissions
predominated
in
the
afternoon,
with
38.4%
and
39.5%
respectively.Regarding the classification of the severity of patients per class, 47.54%are
class II ranging 20 - 35 points the Therapeutic Intervention ScoringSystem -28. The
category of therapeutic interventions were 100%: BasicActivities and ventilatory support.
The average of the measurements ofTISS-28 resulted in 24,1 points, requiring a
workload of 12,8 h. Theaverage daily TISS-28 was 232 points, requiring 123 hours of
nursingcare, while nursing staff 120 hours of work a day. It is suggested tofurther studies
aimed at measuring nursing workload because someroutine activities of daily life in the
ICU can not be measured by theTISS-28. There is need for further studies to
characterize its clientele inintensive care units subsidizing resourses for the
development ofassessment tools and planing of nursing care.
Key words: Descriptive epidemiology. TISS 28. Intensive Care Unit.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/123053

Nº de Classificação: 18925
PAULA JÚNIOR, Newton Ferreira de. Estado da arte do evento quedas em idosos:
uma revisão integrativa de literatura. 2014. p.222. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Santa
Catarina; 2014.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde no processo de viver humano e enfermagem
Orientador: Santos, Silvia Maria Azevedo dos
Resumo: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo Revisão Integrativa de
literatura, que objetivou investigar e descrever o estado da arte, na literatura científica,
do evento quedas em idosos nos últimos dez anos (2003 a 2012). A busca dos artigos
ocorreu entre julho/2012 e julho/2013, em seis bases de dados eletrônicas e o acesso
foi online: PubMed/Medline (National Library of Medicine and National Institutes of
Health/Medical Literature Analysis and Retrieval System Online); CINAHL (Cumulative
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Index to Nursing and Allied Health Literatue); Scopus; LILACS (Literatura LatinoAmericana e do
Caribe em Ciências da Saúde); BDENF (Base de Dados de
Enfermagem); SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foram selecionados e
submetidos à análise 224 artigos nos idiomas inglês, português e espanhol. O
método utilizado para análise dos artigos foi a Proposta operativa de acordo com
Minayo. Após o processo de análise emergiram quatro categorias: Análise quantitativa
do estado da arte do evento queda em idoso; Epidemiologia do evento queda em
idoso: um traçado histórico entre os anos de 2003 a 2012; Estudo dos preditores de
quedas em idosos entre os anos de 2003 e 2012; Prevenção de quedas em idosos: um
estudo do estado da arte. Por meio dessas quatro categorias foram produzidos
quatro manuscritos.
Percebemos que há diferentes abordagens dos autores
relacionadas às quedas entre idosos, que se afunilam quando se trata de preditores
e prevenção das mesmas nessa população. Notamos também a diversidade adotada
pelos autores no que se refere aos instrumentos de avaliação de risco de queda e das
intervenções propostas pelos programas, o que de fato limita a comparação e nos exige
relativizar os resultados. Os profissionais da isioterapia e da educação física se
destacam quando se trata de quedas de idoso. Observamos que os autores estão
certos de que o sexo, a cultura, educação, etnia e as condições sociodemográficas de
fato interferem na incidência e prevalência de quedas entre idosos. No entanto é
necessário afirmar que as quedas são evitáveis. As ILPs foram os locais com maiores
estatísticas de quedas entre idosos. A enfermagem tem relevante papel na prevenção
das quedas em qualquer estabelecimento assistencial de saúde, inclusive em ILPs,
pois é a equipe de enfermagem que assiste e cuida integralmente e de maneira
ininterrupta os idosos. Pontuamos que se faz necessário que os profissionais da
área da saúde e os gestores aprimorem seus conhecimentos no desenvolvimento de
estratégias e políticas específicas para a saúde do idoso.
Palavras-chave:
população.

Acidentes

por

quedas.

Envelhecimento.

Envelhecimento

da

Abstract: This is a literature integrative review aimed at investigating and describing the
state of the art in the literature related to the event of falls in the elderly people in the last
ten years (2003 to 2012). The search for the items happened between July/2012 and
july/2013 in six electronic databases; the access was online: PubMed/Medline (National
Library of Medicine and National Institutes of Health / Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online); CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature); Scopus; LILACS (Latin American and Caribbean Literature on Health
Sciences); BDENF (Database of nursing); SciELO (Scientific Electronic Library Online).
Were selected and subjected to analysis 224 articles in the languages of English,
Portuguese and Spanish. The method used for the analysis of the items was the
Proposed Operative according to Minayo. After the analysis process four themes
emerged that were presented and discussed in the form of manuscripts. The first
manuscript is a state of the art related to the fall of elderly people; the second
manuscript refers to the epidemiology of the fall event in elderly 2003 to 2012.
The third manuscript is a study of the predictors of falls in the elderly between 2003 and
2012; and the fourth manuscript is about preventing falls in the elderly. We identify that
there are different approaches of the authors listed in the elderly falls, which are
reduced in the case of the predictors and prevention of the same in this population.
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We also note the diversity adopted by the authors with regards the assessment tools
fall hazards and interventions proposed by the programs, which effectively limits the
comparison and requires us to relativize the results. The professional of
physiotherapy and physical education stand out when it comes to falls in the elderly. We
note that the authors are confident that gender, culture, education, ethnicity and
socio-demographic conditions in fact interfere with the incidence and prevalence of
falls among the elderly. Meanwhile it is necessary to state that falls are inevitable.
The ILPs were more local statistic falls among the elderly. Nursing has an important
role in the prevention of falls in any health care facility, including the ILPs, it is the
nursing staff which attending integrally and deliver continuously caring for the elderly
people. Punctuate it becomes necessary that professionals in health and managers
improve their knowledge in the development of specific strategies and elderly health
policies.
Key words: Accidents from falls. Aging. Aging population.

Nº de Classificação: 19093
BARDAQUIM, Vanessa Augusto. Incidência microbiana e medidas preventivas de
contaminação em superfícies de um centro cirúrgico. 2012. p.68. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Sousa, Cristina Paiva de
Resumo: A determinação da composição e concentração de micro - organismos são
componentes extremamente importantes para demonstrar o grau de higiene em centros
cirúrgicos hospitalares. A partir destas informações podem
ser desenvolvidas
estratégias para a manutenção de um ambiente hospitalar biologicamente seguro por
eliminação dos focos de contato e transmissão e, assim, prevenir as infecções
nosocomiais que acarretam um aumento considerável no período de hospitalização,
da morbimortalidade e, consequentemente, colaborando na elevação dos custos
hospitalares, atrasos na recuperação de pacientes e maiores gastos públicos. Outro
fator implicante é a associação de micro-organismos resistentes com as infecções
hospitalares. Diante da relevância do tema "contaminação - infecção hospitalar resistência microbiana" e pelo fato de existirem poucos estudos no Brasil onde possa
ser ressaltado o grau de contaminação microbiana em superfícies de um centro
cirúrgico de um hospital de médio porte, o presente estudo foi realizado
objetivando-se quantificar e identificar bactérias e fungos destas superfícies e avaliar o
perfil de resistência à antimicrobianos de algumas bactérias isoladas. Todas as
amostras foram coletadas com o auxílio de um swab esterilizado embebido em água
peptonada e friccionado em quadrantes de 20 cm2 das superfícies pesquisadas: mesa
de medicação, mesa cirúrgica, bancada de mármore e grades de ar condicionado.
Detectou-se Hafnia alvei (2,9%), Pseudomonas spp. (4,3%), Shigella spp. (4,3%),
Staphylococcus aureus (5,7%), Staphylococcus coagulase-negativo (5,71%),
Staphylococcus spp. (50,0%) e Bacillus spp (12,9%). Todas as cepas de S. aureus
apresentaram sensibilidade à Novabiocina e resistência à Penicilina G, Oxacilina e
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Amoxicilina.
Diante dessas informações da contaminação das superfícies
pesquisadas, apresentam-se medidas que minimizem estas contaminações a fim de
propiciar ou melhorar o bem-estar dos ocupantes de tais ambientes com a
implantação
de práticas e normas fundamentadas nas legislações vigentes,
minimizando os problemas que possam ocorrer com a saúde tanto de funcionários
quanto de usuários de serviços ambulatoriais ou hospitalares.
Palavras-chave: Contaminação de superfícies. Infecção hospitalar. Microbiologia.

Abstract: The composition and concentration of microorganisms are extremely
important components to demonstrate the level of hygiene in hospital operating rooms.
The information from these strategies can be developed to maintain a biologically
safe hospital environment by eliminating the focus of contact and transmission, and
thus preventing nosocomial infections that cause a considerable increase in length of
hospitalization, morbidity and mortality and thus helping to increase hospital costs,
delays the recovery of patients and higher public spending. Another factor is the
association of bully resistant microorganisms in hospital infections. Given the
importance of the theme of "contamination " NI " Microbial resistance"and because
there are few studies in Brazil where it may be noted the degree of microbial
contamination on surfaces (table medication, surgical table, marble countertops
and air conditioning grilles) of an operating room of a medium-sized hospital, the
present study was conducted to quantify and identify bacteria and fungi these surfaces
and assess the resistance profile to some antimicrobials of bacterial isolates. Samples
were collected with the aid of a swab soaked in sterile peptone water and rubbed into
quadrants of 20 cm2 surface under study. Hafnia
alvei was
detected (2, 9%),
Pseudomonas spp. (4,3%), Shigella spp. (4,3%), Staphylococcus aureus (5,7%),
Staphylococcus coagulase-negative (5,71%), Staphylococcus spp. (50,0%) e Bacillus
spp (12,9%). All strains of S. aureus showed sensitivity and resistance to Penicillin G,
Amoxicillin and Oxacilina. Given this information from contamination of the surfaces
studied, presents measures to minimize these contaminants in order to provide or
improve
the welfare of the occupants of such environments with the
implementation of practices and standards based upon current legislation,
minimizing the problems that may occur with the health of both employees and users
of outpatient services and hospital.
Key words: Hospital infection. Contamination of surfaces. Microbiology.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
4926

Nº de Classificação: 19094
OLIVEIRA, Simone Camargo de. Funcionalidade familiar: um estudo com idosos
institucionalizados.
2012. p.104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
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Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Pavarini, Sofia Cristina Iost
Resumo: No Brasil, o cuidado com os idosos é culturalmente realizado pelas famílias.
Embora apenas 1% da população brasileira com mais de 60 anos seja cuidada em
Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI, a procura por esse tipo de
instituição tem sido cada vez maior em função, principalmente, do envelhecimento
populacional e dos novos arranjos familiares. O objetivo deste estudo foi analisar a
relação entre funcionalidade familiar e as variáveis idade, gênero, tempo de
institucionalização, composição familiar, sintomas depressivos e alterações cognitivas
de idosos que residem em instituições de longa permanência em uma cidade do interior
de São Paulo. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal com desenho descritivocorrelacional. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas individuais com 107
idosos
institucionalizados, em São Carlos-SP. Foram aplicados os seguintes
strumentos: APGAR de Família, Mini Exame do Estado Mental, Índice Katz,
Questionário de Atividades Funcionais e Pfeffer e Escala de Depressão Geriátrica. Os
desfechos foram analisados por meio da análise de Regressão Logística, utilizando a
análise hierarquizada, utilizando a técnica Stepwise. Todos os cuidados éticos foram
observados. Com relação às características
sóciodemográficas, os idosos
institucionalizados são em sua maioria mulheres 1%), mais longevas (45%), com baixa
escolaridade (46%), católicas (87%) e viúvas (45%). A maioria é independente para
as atividades básicas da vida diária (46%), dependente para as atividades
instrumentais de vida diária (69%), apresentam sintomas depressivos (67%) e
alterações cognitivas (53%). Os resultados mostram que 57% dos idosos
apresentam elevada disfunção familiar, 22% apresentam boa funcionalidade
familiar e 21% moderada disfunção familiar. Não houve associação estatisticamente
significante entre o APGAR de Família e as variáveis sexo e idade. Idosos com
composição familiar formada por pessoas mais distantes como irmãos/sobrinhos e
outros, com maior tempo de institucionalização, com presença de sintomas
depressivos e com alterações cognitivas apresentaram-se mais disfuncionais. O idoso
com tempo de institucionalização acima de 3 anos (OR = 3,861; p= 0,0285 ), com
presença de sintomas depressivos (OR = 5,378; p = 0,0044 ) e com composição
familiar formada por Irmãos/Sobrinhos/Outros (OR = 6,812; p = 0,0155 ) tem maior
chance de apresentarem
disfunção familiar. Esses resultados poderão contribuir
para um planejamento do cuidado da família dos idosos institucionalizados.
Palavras-chave: Idosos. Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. Relação
Familiar.

Abstract: Culturally, care delivered to elderly individuals in Brazil is usually
provided by families. Even though only 1% of the Brazilian population older than 60
years of age is cared for in long stay institutions, the search for this type of
facility has increased, mainly due to population aging and new family
arrangements. This study analyzes the relation between family functionality and the
variables of age, gender, duration of institutionalization, family composition, depressive
symptoms and cognitive changes in elderly individuals residing in long stay facilities in a
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city in the interior of São Paulo, SP, Brazil. This is a quantitative cross- sectional study
with a descriptive correlational design. A total of 107 elderly individuals were
individually interviewed using the following: Family APGAR, Mini State Mental
Exam,
Katz Index, Pfeffer Functional
Activities Questionnaire
and Geriatric
Depression Scale. Outcomes were analyzed by logistic regression analysis using the
hierarchical analysis using the Stepwise technique. This study complied with all ethical
aspects. In relation to socio-demographic characteristics, the institutionalized elderly
individuals were mostly older elderly women (61%), (45%)with a low education
level, (87%) Catholic and (45%) widowed. Most independently performed basic
daily living activities (46%), but were dependent for instrumental
activities of daily
living, had depressive symptoms
(67%) and cognitive impairment (53%). The
results show that 57% of the elderly individuals had a high level of family dysfunction,
22% had good family functionality and 21% moderate
family dysfunction.
No
statistically significant association was found between the family APGAR and the
variables gender and age. Elderly individuals with families composed of more distant
relatives
such as
siblings,
nephews
and nieces, with greater time of
institutionalization, depressive symptoms and cognitive impairment were also more
dysfunctional. The institutionalization of elderly with time over 3 years (OR =
3.861, p = 0.0285), presence of depressive symptoms (OR = 5.378, p = 0.0044) and
family composition formed by brothers / Nephews / Other (OR = 6.812, p = 0.0155) are
more likely to experience family dysfunction. These findings can contribute to planning
for care delivered to the family of institutionalized families.
Key words: Aged. Home for the aged. Family relations.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
4786

Nº de Classificação: 19095
LUZ, Priscilla de Oliveira. Potencialidades e limites da saúde mental na atenção
básica no município de Barretos. 2012. p.107. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Trabalho e gestão em saúde e enfermagem
Orientador: Ogata, Márcia N.
Resumo: Este estudo, de abordagem qualitativa, exploratória e de campo teve como
principal objetivo analisar a atenção à saúde mental na perspectiva da Saúde da
Família. Partiu-se do pressuposto que os profissionais das equipes de saúde da família
são elos no cuidado de saúde mental e podem contribuir para o processo de
consolidação do novo modelo de atenção em saúde. Por meio da entrevista semiestruturada procura-se conhecer as concepções que estes profissionais de saúde tem
sobre saúde mental no cuidado integral à saúde do indivíduo e da família; identificar
como se insere o cuidado em saúde mental na atenção básica e analisar as
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possibilidades de inserção da saúde mental na construção da rede integralizada de
cuidados. Esta análise pautou-se na integralidade do cuidado, utilizando-se também da
literatura do Ministério da Saúde sobre a inserção da saúde mental na atenção básica,
especialmente no que tange às diretrizes e princípios do SUS, da Reforma Psiquiátrica
brasileira e de redes de atenção à saúde da família. Foram identificadas duas
categorias contendo três subcategorias cada uma. Os resultados apontam que as
concepções de saúde mental e cuidado integral dos profissionais são permeadas pelo
sentido de normalidade condizente a capacidade resolutiva de problemas da vida;
capacidade de conduzir a vida sem tomar medicação e capacidade da pessoa de
manter-se equilibrada. Quando a saúde mental é entendida como algo que não faz
parte do ser humano as ações possíveis de serem desenvolvidas na atenção básica
passam a ser insuficientes diante da idéia de que este tipo de cuidado exija
intervenções especializadas. Pode-se perceber que o modelo de cuidado desenvolvido
na atenção básica ancora-se no profissional de saúde e não nas necessidades que
acompanham os usuários. Visualizamos a falta de conhecimento dos profissionais que
atuam na atenção básica sobre os serviços e assistência especializada em saúde
mental, fato que traz prejuízos para o alcance de uma rede integralizada. A análise
mostrou relatos que valorizam o vínculo e confiança mútua como aliados às propostas
de cuidado, manutenção do tratamento e ainda, identificação precoce de problemas
relacionados à saúde mental dos usuários. A capacitação e/ou aproximação das
equipes especializadas em saúde mental com a atenção básica é vista como
fundamental no aumento da resolubilidade, diminuição da sensação de impotência
profissional e diminuição da demanda reprimida existente nos serviços especializados.
Destacam-se ainda algumas potencialidades possíveis de alcançar com a rede
integralizada.
Palavras-chave: Atenção à saúde mental. Cuidado. Saúde da família.

Abstract: This study, exploratory qualitative approach and field had as main objective
to analyze attention to mental health in the context of family health. Broke up the
assumption that the professionals of family health teams are links in mental health care
and can contribute to the process of consolidation of the new model on health care.
Through the interview structured way seeks to meet the conceptions that these
healthcare professionals has on mental health in integral care to the health of an
individual and the family; identify how inserts the mental health care in basic care
and examine the possibilities of integration of mental health in the construction of the
Network Agent entities of care. This analysis took in the whole of the careful,
using also the literature of the Ministry of health about the inclusion of mental health in
basic care, especially with respect to the guidelines and principles of the SUS, of
the Brazilian psychiatric reform and health care networks family. Were identified two
categories containing three subcategories each. The results suggest that the
conceptions of mental health and care professionals integral are permeated by a
sense of normality conducive to ability Resolutive of life's problems; ability to conduct
life without taking medication and ability of the person to keep balanced. When mental
health is understood as something that is not part of the human being the possible
actions to be developed in basic care become insufficient in the face of the idea that this
kind of care requires specialized interventions. You can realize that the care model
developed in basic care ancora in health professional and not on needs that accompany
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the users. Viewed the lack of knowledge of the professionals who work in basic attention
on services and expert assistance on mental health, a fact which brings harm to the
scope of network agent entities. The analysis showed reports that value the bond and
mutual trust as allies on proposals
for care, maintenance
treatment, and early
identification of problems related to mental health of users. The training and/or
approximation of teams that specialize in mental health with basic care is seen as
instrumental in increasing resolubilidade, decrease the feeling of impotence and
diminishing existing pent-up demand in specialized services. Are still some potential
that you can achieve with the Network Agent entities.
Key words: Primary care health. Health of the family. Care.

Nº de Classificação: 19096
SILVA, Mariana Souza e. Auto-eficácia e qualidade de vida em sujeitos com dor
crônica. 2012. p.103. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Hortense, Priscilla
Resumo: A dor crônica limita em diversos âmbitos a vida das pessoas já que resulta
em diminuição da qualidade de vida, incapacidades e sofrimento. Avaliar e mensurar a
percepção de dor considerando a complexidade deste fenômeno se faz necessário para
o seu adequado manejo. Assim, a avaliação das crenças de auto-eficácia e qualidade
de vida se faz importante para a pesquisa e para a clínica à medida que possibilita
conhecer as características de indivíduos com dor crônica, e assim, elaborar estratégias
para seu manejo. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a dor percebida, as crenças
de auto-eficácia e os níveis de qualidade de vida em sujeitos com dor crônica.
Os objetivos específicos foram: caracterizar os participantes com dor crônica quanto a
aspectos sociodemográficos; caracterizar os participantes com dor crônica quanto
às características da dor percebida (localização, diagnóstico médico e intensidade
da dor); identificar as crenças de auto-eficácia nos participantes com dor crônica;
identificar os níveis de qualidade de vida nos participantes com dor crônica; relacionar
níveis de dor crônica percebida, crenças de auto-eficácia e qualidade de vida.
Método: Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal. Utilizou-se um
questionário para identificar os aspectos sócio-demográficos, a Escala de Autoeficácia para Dor Crônica, a escala Likert de 11 pontos (0-10) para mensurar a
intensidade de dor e um instrumento para avaliação da qualidade de vida, o
WHOQOL-bref. A coleta de dados ocorreu em uma Unidade de Saúde da Família de
um município do interior de São Paulo, Brasil. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética da UFSCar. Foi realizada uma análise exploratória dos dados e aplicado o
coeficiente de correlação de Spearman para correlacionar as variáveis de interesse.
Resultados: A amostra foi composta de 95 sujeitos com idade média 55 anos e
prevalência do sexo feminino (80%), sendo a dor lombar a dor de maior prevalência. A
média de intensidade de dor encontrada foi de 6,9, o nível médio de qualidade de
vida foi de 56,31 sendo que o domínio psicológico foi o mais prejudicado e o escore
médio das crenças de auto-eficácia foi de 185,47 sendo que o domínio controle da dor
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foi o mais prejudicado. Os resultados mostraram uma correlação negativa entre
intensidade de dor, crenças de auto - eficácia e qualidade de vida, podendo indicar que
quanto maior intensidade de dor percebida, menores são as crenças de auto-eficácia e
o nível de qualidade de vida nos indivíduos estudados. Observa-se também que as
crenças de auto-eficácia estão correlacionadas positivamente com a qualidade de vida,
podendo indicar que quanto maior as crenças de auto-eficácia, melhor é o nível de
qualidade de vida. Considerações finais: Ressalta-se que os achados do presente
estudo mostram-se consistentes com os resultados de outras pesquisas, indicando que
as crenças de auto-eficácia podem influenciar na percepção de dor e
consequentemente na qualidade de vida dos indivíduos acometidos pela dor crônica.
Palavras-chave: Auto-eficácia. Dor crônica. Qualidade de vida.

Abstract: Chronic pain in various areas limits people's lives since it results on a
reduction in thelevel of quality of life,disability and suffering. To evaluate and measure
the perception of pain considering the complexity of this phenomenon is necessary a
proper management. Thus, the evaluation of self-efficacy beliefs and quality of life
are important for scientific research
and the clinic since it allow to acess the
characteristics of individuals with chronic pain, therefore develop strategies for their
management. The aim of this study was to evaluate the pain, perceived by the
individuals beliefs of self-efficacy and levels of quality of life in subjects with chronic
pain. The specific objectives were: to characterize the participants with chronic pain their
demographic information, the characterists
at the perceived pain (location, medical
diagnosis and pain intensity), to identify the self-efficacy beliefs of participants in with
chronic pain, to identify the levels of quality of life in participants with chronic pain. To
relate chronic pain levels at chronic pain with perceived self- efficacy beliefs and quality
of life. Method: This is a cross-sectional study. It has been used: a questionnaire to
identify socio-demographic aspects; the Self-Efficacy Scale for Chronic Pain; a 11-point
Likert scale (0-10) to measure the intensity of pain and an instrument for assessing
quality of life, WHOQOL-bref. Data collection was performed Family Health Unit of
one city São Paulo state, Brazil. The study was approved by the Ethics Committee
UFSCar. We develop an exploratory analysis for the collects data and applied the
Spearman correlation coefficient to correlate the variables of interest. Results: The
sample is made by 95 individuals with 55 years old average
age and of females
(80%), and low back pain, as the pain of higher prevalence. The average pain
intensity was found to be 6.9, the average level of quality of life was 56.31, the
psychological domain was most affected; and the average score of self-efficacy
beliefs was 185.47 the area of pain control was the most affected. The results
showed a negative correlation between pain intensity, self- efficacy beliefs and quality
of life, which may indicate that the higher intensity of perceived pain, the less
self-efficacy beliefs and the level of quality of life the individuals sampled. It
was also noted that self-efficacy beliefs are positively correlated with the quality of
life, which may indicate that the higher the self-efficacy beliefs, the better the quality of
life. Conclusion: It is we emphasized that the findings of this study show consistent with
the results of other research indicating that self- efficacy beliefs can influence the
perception of pain and consequently the quality of life of individuals affected by chronic
pain.
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Key words: Self efficacy. Chronic pain. Quality of life.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
5876

Nº de Classificação: 19097
GARBUIO, Danielle Cristina. Análise de conceito e validação de conteúdo de risco
de lesão do trato urinário: proposta de diagnóstico de enfermagem. 2012. p.117.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São
Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Napoleão, Anamaria Alves
Resumo: O cateterismo vesical é um procedimento comum em pacientes
hospitalizados, sendo estes em sua maioria realizados por profissionais enfermeiros.
Contudo, não é um procedimento isento de riscos, e por este motivo é preciso que o
enfermeiro, tenha conhecimento dos fatores de risco que possam levar a uma possível
lesão no trato urinário. Considerando a dificuldade em selecionar um diagnóstico de
enfermagem que contemple totalmente a situação de risco dos pacientes que fazem
uso destes cateteres, o objetivo deste estudo foi elaborar, propor e validar risco de
lesão do trato urinário como um diagnóstico de enfermagem. Para isto, o percurso
metodológico foi dividido em três etapas: análise de conceito de Lesão do trato
urinário, elaboração da proposta de diagnóstico de enfermagem
e validação
desta proposta por um grupo de especialistas. Para a análise de conceito foi
utilizado o método evolucionário de Rodgers. Uma busca nas bases de dados LILACS,
The Cochrane Library, CINAHL e PubMed foi realizada através da combinação de
descritores controlados e não controlados. A amostra final selecionada foi composta por
21 artigos e um capítulo de livro. Cada texto foi lido primeiramente em sua totalidade e
posteriormente buscando por atributos do conceito, conceitos relacionados, termos
substitutos e bases
contextuais interdisciplinares, socioculturais, antecedentes e
consequências. Após a realização da análise de conceito, os achados foram
organizados de modo a elaborar os elementos do diagnóstico de enfermagem
proposto, considerando os sete eixos da Taxonomia
II da NANDA-I. Estes
elementos foram organizados em um instrumento que foi enviado aos peritos
para a validação de conteúdo diagnóstico. Como resultado da análise de conceito
encontramos que Lesão do trato urinário é um conceito utilizado em referência aos
danos, sejam estes traumáticos, inflamatórios ou infecciosos, que acometem o
sistema urinário inferior como consequência de uma agressão que pode ser atribuída a
diversos fatores, mas principalmente ao uso de cateteres vesicais. As principais
complicações identificadas através dos atributos do conceito analisado foram
infecção do trato urinário, falso trajeto, dor, fístula uretral, estenoses, incapacidade
ou dificuldade para urinar, irritação da mucosa, erosão uretral e vesical, laceração de
meato, da bexiga e da uretra, necrose tecidual e espasmos vesicais.Os principais
fatores de risco foram identificados a partir dos antecedentes do conceito, são
eles idade avançada, anormalidades urológicas, alergia ao látex, constipação,
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ingestão inadequada de líquidos,obesidade, variações anatômicas de órgãos da
pelve, prejuízo cognitivo, confusão mental, sedação, dissinergia detrusor-esfincteriana,
lesão da medula espinhal, longo tempo de cateterização vesical, cateter mallubrificado no momento da inserção, falta de cuidado na manipulação do cateter,
dificuldade para introduzir e retirar o cateter, obstrução do cateter, tamanho e material
do cateter, balão de retenção excessivamente cheio, bolsa coletora com volume acima
do limite indicado, fixação incorreta ou ausente, repetidas e frequentes cateterizações.
Com base nestes dados foi elaborada a proposta de diagnóstico risco de lesão do trato
urinário, com sua inserção na taxonomia, sua definição e fatores de risco. Estes dados
foram submetidos na forma de um instrumento com escala likert de quatro pontos
para a avaliação de especialistas, sendo este instrumento avaliado por 16 peritos. A
inserção do diagnóstico proposto foi validada no Domínio 11 e na Classe 2 da
taxonomia II da NANDA-I. O enunciado foi validado como Risco de lesão do trato
urinário e a definição foi validada com algumas alterações. Os fatores de risco validados
foram: idade avançada, alergia ao látex, obesidade, variações anatômicas de órgãos
pélvicos, prejuízo cognitivo, dissinergia detrusor-esfincteriana,
lesão medular,
confusão mental, conhecimento deficiente do paciente ou cuidador acerca dos
cuidados com o cateter vesical, longo tempo de uso de cateteres vesicais, necessidade
de utilizar balão de retenção insuflado com 30ml ou mais, necessidade de
utilização de cateter vesical de grande calibre, impossibilidade de fixação do
cateter vesical, repetidas e frequentes cateterizações. Estes resultados contribuem
para a qualificação do trabalho da enfermagem.
Palavras-chave: Catéteres. Diagnóstico de enfermagem. Estudos de validação.

Abstract: The catheterization is a procedure common in hospitalized patients, which are
mostly performed by professional nurses. However, it´s not a risk-free procedure,
and for this reason, is necessary that the nurse, know the risk factors that may
lead to a possible injury to the urinary tract. Considering the difficulty in selecting a
nursing diagnosis that addresses fully the risk of patients using these catheters the
aim of this study was to develop, propose and validate risk of injury to the urinary
tract as a nursing diagnosis. The methodological approach was divided into three
stages: concept analysis of urinary tract injury, preparation of the proposed nursing
diagnosis and validation of this proposal by a group of experts. The concept
analysis was developed using the Evolutionary Method of
Rodgers. A search in the
databases LILACS, the Cochrane Library, CINAHL and PubMed was performed by
combining descriptors controlled and uncontrolled. The final sample was composed of
21 selected articles and a book chapter. Each text was read in its entirety first and then
looking for attributes of the concept, related concepts, terms and substitutes
contextual bases interdisciplinary, socio-cultural antecedents and consequences. The
findings
of this analysis were organized to prepare the elements
of nursing
diagnosis proposed, considering the seven axes of NANDA´s Taxonomy II. These
elements were organized in an instrument that was sent to experts for content validation
diagnosis. The concept analysis found that urinary tract injury is a term used in
reference to damages, whether traumatic, inflammatory or infectious, affecting the
lower urinary system as a result of an injury that can be attributed to several factors,
but mainly the urinary catheters. The major complications identified through the
attributes of the concept were: urinary tract infection, false passage, pain, urethral
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fistula, stricture, inability or difficulty urinating, mucosal irritation, bladder and urethral
erosion, laceration of the canal, bladder and urethra , tissue necrosis and bladder
spasms. The main risk factors identified from the background to the concept
were: advanced age, urologic variations, latex allergy, constipation, inadequate
fluid intake, obesity, anatomic variations of the pelvic organs, cognitive impairment,
confusion, sedation, detrusor-sphincter dyssynergia, spinal cord injury, long time of
bladder catheterization, catheter poorly lubricated at the time of insertion, lack of care in
handling the catheter, difficulty inserting and removing the catheter, catheter
obstruction, catheter size and material , overfilled balloon retention, collection bag
with volume above the stated limit, fixing incorrect or missing, repeated and frequent
catheterizations. On this basis the proposal diagnostic was Risk of urinary tract
injury. These data were submitted in the form of an instrument with a four-point
Likert scale for the assessment of experts and it was evaluated by 16 experts. The
insertion of the proposed diagnosis was validated in Domain 11 and Class 2 of
NANDA´s Taxonomy II.The label was validated as Risk of urinary tract injury and
the definition was validated with some changes. The validated risk factors were:
age,
latex allergy, obesity, pelvic organ anatomical
variations, cognitive
impairment, detrusor-sphincter dyssynergia, spinal cord injury, mental confusion,
poor knowledge of the patient or caregiver about urinary catheter care, long-term
use of catheters bladder, the need to use retention balloon inflated with 30ml or
more need to use urinary catheter large caliber, impossibility of fixing the urinary
catheter, repeated and frequent catheterizations. These
results contribute to
increase the quality of nursing work.
Key words: Validation studies. Catheters. Nursing diagnosis.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_arquivos/26/TDE-2013-0124T142350Z-4942/Publico/4804.pdf

Nº de Classificação: 19098
MOÇAMBIQUE, Maria Diamantina Francisco Fernandes. Análise da inserção do
enfermeiro nos processos de educação permanente na saúde da família no
município de São Carlos/SP. 2012. p.94. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Mascarenhas, Silvia Helena ZemResumo: Estuda-se a inserção do enfermeiro nos processos de Educação Permanente
em Saúde (EPS) na Estratégia de Saúde da Família (ESF), com o objetivo de identificar
as percepções dos enfermeiros sobre a educação permanente como forma de
reorganização do trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na esfera dos
significados construídos que se baseia no referencial teórico do processo
de
trabalho. A coleta de dados efetuou-se por entrevista semi- estruturada após o
consentimento livre e esclarecido, com um total de 15 enfermeiros atuantes na
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ESF no município de São Carlos/SP,
tendo-se analisado o material empírico
segundo a técnica de análise de conteúdo com base no referencial teórico resultando
em três eixos temáticos 1) Educação Permanente em Saúde versus Processo
de Trabalho, 2) Facilidades e Dificuldades em relação à EPS e 3) Ações
desenvolvidas em relação à EPS. A análise dos dados evidenciou que os enfermeiros
têm compreensão que EPS e processo de trabalho ocorrem ou devem ocorrer
concomitantemente, mas essa não é uma tarefa fácil de inserir no dia-a-dia de trabalho.
Evidenciou também que ainda não se solidificou o papel do enfermeiro como
facilitador dos processos educativos e a utilização dos espaços coletivos para
integração de atores e a ampliação da autonomia. Destaca-se ainda, a importância
da formação preparando os profissionais para a prática da EPS, considerando as
diferentes concepções trazidas pelos participantes. Os enfermeiros mantêm a noção de
prioridade à questões gerenciais ou assistenciais em detrimento das ações educativas
desprezando a EPS como detector das necessidades e forma de resolução dos
problemas da prática. Outro fator que se pode perceber é a ausência do envolvimento
do usuário quando se fala de EPS. Com isso conclui-se que, há necessidade de
aprofundar a investigação sobre a EPS e as consequências para a qualidade do
cuidado aos usuários em direção à transformação das práticas de saúde.
Palavras-chave: Educação permanente em saúde. Enfermeira. Estratégia de saúde da
família.

Abstract: The processes of Continuing Education in Health (EPS) nurses inclusion in
the Family Health Strategy (FHS) are studied aiming to identify the perceptions of
nurses on continuing education as a way of work‟s reorganization. This is a qualitative
research in the sphere of meanings constructed based on the theoretical work
process. The data collection was made up by semi-structured interview after the
informed consent of a total 15 nurses working in the FHS in São Carlos / SP, and has
analyzed the empirical data using the technique of content analysis based on the
theoretical results in three thematic 1) Continuing Education in Health versus Labour
Process, 2) Facilities and Difficulties regarding EPS and 3) Actions undertaken in
relation to the EPS. The results analysis showed that although nurses have the
comprehensionthat EPS work process occur or should occur concurrently; this is not an
easy task to put on a day-to-day work. The role of the nurse as a facilitator of
educational processes still not solidifiedand the use of collective spaces for integration of
actors and the expansion of autonomy. We also emphasize the importance of
training professionals for the practice of EPS, considering the different concepts brought
by the participants. The nurses maintain the notion of priority to management issues
beside of the expense of neglecting the educational needs EPS as detector and
form of solving the problems of practice. Another factor that can be seen is the lack of
user involvement when it comes to EPS. Thus it is concluded the need for further
research on the EPS and consequences for the quality of care users towards
transformation of healthcare practices.
Key words: Nurse. Continuing education in health. Family health strategy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
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Nº de Classificação: 19099
PASSOS, Isis Pienta Batista Dias. Adaptação e validação de indicadores de
qualidade do processamento de produtos na atenção primária à saúde. 2012. p.98.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São
Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Figueiredo, Rosely Moralez de
Resumo: A qualidade do processamento de produtos para saúde é um dos pilares do
controle e prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS). Para a
avaliação dessas práticas, indicadores de qualidade em saúde têm sido utilizados
a fim de identificar resultados e estabelecer índices de conformidade. Para o
ambiente hospitalar, foram desenvolvidos os indicadores
de
avaliação do
processamento de artigos odonto-médico-hospitalares (SÃO PAULO, 2006), porém
com a ampliação da assistência extra-hospitalar e incipientes publicações sobre
controle e prevenção de IRAS nesses locais, há a necessidade de utilizar
indicadores também na atenção primária. O presente estudo, portanto, teve por
objetivo adaptar e validar esses indicadores para uso no âmbito da atenção primária
à saúde (APS). Foi utilizada a validação por consenso de especialistas, com a
participação de onze juízes. O instrumento adaptado para uso na APS e validado
consta de nove indicadores e respectivos componentes, tendo como principais
alterações em relação ao original, a inclusão dos profissionais de odontologia no
processamento
dos produtos, a classificação de Centro de Material Esterilizado
(CME) na APS como de classe I, a ocorrência de desinfecção química e a ratificação da
esterilização somente por calor úmido. Concluiu-se que os indicadores criados para uso
hospitalar, após adaptados e validados, podem ser utilizados na APS para a
avaliação da qualidade do processamento de produtos. Esta é sem dúvida, uma das
medidas prioritárias para a qualificação e avanço nas ações de controle de IRAS
nesses locais.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Enfermagem. Esterilização.

Abstract: The quality in processing health products is a pillar of infection prevention and
control related to healthcare-associated infections (HAI). To evaluate these practices,
quality indicators in health have been used to identify results and establish conformity
rates. Indicators were developed to evaluate the hospital processing of dentalmedical- hospital supplies (São Paulo, 2006), but with the expansion of non hospital
care and incipient publications on control and prevention of HAIs in these places, there
is the need to use indicators in primary care. The present study therefore aimed to
adapt and validate these indicators for use in the primary health care (PHC). It was used
validation by expert consensus, with the participation of eleven judges. The
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adapted and validated instrument for use in PHC consists of nine indicators and
components, being the main changes from the original, the inclusion of dental
professionals in the supplies processing, the classification of Central Sterile Supply
Departments (CSSD) in the PHC as Class I, the occurrence of chemical disinfection and
the ratification of the sterilization using only moist heat. It was concluded that the
established indicators for hospital use, after adaptation and validation, can be used in
the PHC to evaluate the quality of the product processing. This is undoubtedly one of the
priority measures for qualification and to advance in actions to control the HAI in these
places.
Key words: Primary health care. Sterilization. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_arquivos/26/TDE-2013-0130T172545Z-4956/Publico/4818.pdf

Nº de Classificação: 19106
CARVALHO, Lilian Regina de. Educação à distância sobre o método minimamente
invasivo para monitoração da pressão intracraniana. 2013. p.154. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Mascarenhas, Silvia Helena Zem
Resumo: Todos os métodos conhecidos atualmente para monitoração da pressão
intracraniana são invasivos, ou seja, é necessário introduzir um cateter no sistema
nervoso central acarretando diversos prejuízos ao paciente principalmente risco de
infecção. Um novo método para monitorar a pressão intracraniana foi desenvolvido de
forma minimamente invasiva, onde um sensor é colado na caixa craniana e captadas as
deformações ósseas decorrentes do aumento da pressão intracraniana. Por ser um
método novo é necessária a disseminação do mesmo e a capacitação de profissionais
da saúde com relação ao uso do equipamento. Com a evolução das Tecnologias da
Informação e Comunicação tornou-se possível o aprendizado em tempo real e de
qualquer local por meio da Educação a Distância. Esta ferramenta foi utilizada nesse
trabalho com vistas a disseminar o método para profissionais de saúde. O
objetivo desse estudo foi elaborar o protótipo de média fidelidade de um Objeto Virtual
de Aprendizagem - OVA sobre o novo método para monitoração da pressão
intracraniana de forma minimamente invasiva e avaliar sua usabilidade utilizando as
Heurísticas de Nielsen. O protótipo de média fidelidade foi desenvolvido no programa
da Microsoft Office Power Point 2007 ® seguindo as sete etapas do framework
Planejamento de Atividades de Aprendizagem Apoiadas por Computador – PACO.
Na avaliação, das dez heurísticas propostas por Nielsen oito foram violadas e
encontrado
388 problemas
de usabilidade. A versão inicial do OVA
foi
desenvolvido no programa da Abobe Flash Player 10® por um profissional especialista
sob supervisão da autora e conforme as sugestões dos avaliadores e dos
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membros da banca de qualificação. Todas as telas do protótipo apresentaram
algum tipo de heurística violada e inúmeros problemas de usabilidade demonstrando
a importância de avaliar as interfaces antes de expor o produto para o usuário. A
metodologia e a avaliação utilizada nesse estudo foram adequadas para o objetivo
proposto.
Palavras-chave: Educação à distância. Enfermagem. Tecnologia em saude.

Abstract: All currently known methods for monitoring intracranial pressure are
invasive because a catheter is introduce into the central nervous system causing
various damages to the patient especially infection. A new method to monitor
intracranial pressure was developed with a minimally invasive surgery, where a
sensor is glued to the braincase and captured the bone deformities resulting from
increased intracranial pressure. Being a new method is needed to spread the same and
training of health professionals regarding the use of the equipment. With the evolution of
Communication and Information Technologies became possible learning in real time and
from any location through Distance Education. This tool was used in this study in order
to disseminate the method for health professionals. The aim of this study was to
elaborate the fidelity average prototype of a Virtual Learning Object - OVA about the
new method for monitoring intracranial pressure with minimal invasion and evaluate its
usability using the heuristics of Nielsen. The fidelity average prototype was developed in
the program Microsoft Office PowerPoint ® 2007 following the seven steps of the
framework Planning Learning Activities Supported by Computer - PACO. In the
evaluation, of ten heuristics proposed by Nielsen eight were violated and found and 388
usability problems. The initial version of the OVA program was developed in the Abobe
Flash ® Player 10 by a professional specialist under supervision of the author and
according to the suggestions of the reviewers and members of the banking qualification.
All screens of the prototype showed some kind of heuristic
violated and usability
problem countless demonstrating the importance of evaluating the interfaces before
exposing the product to the user. The methodology and assessment used in this
study were suitable for the proposed objective.
Key words: Education distance. Nursing. Biomedical technology.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 19107
MOTA, Sérgia Cristina Haddad. Prevalência do aleitamento materno e ações de
promoção, proteção e apoio à amamentação na atenção primária à saúde: estudo
com equipes de saúde da família. 2013. p.116. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2013.
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Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Arantes, Cássia Irene Spinelli
Resumo: O aleitamento materno (AM), fundamental à saúde, à qualidade de vida e à
sobrevivência da criança no primeiro ano de vida, revela-se eficaz e econômico para a
redução da morbidade e mortalidade infantil. A Atenção Primária à Saúde (APS) é
importante estratégia para promoção e apoio do AM. A interrupção precoce do
aleitamento materno exclusivo (AME) prossegue sendo um dos mais importantes
problemas de saúde pública. A avaliação dos indicadores de prevalência do AM
nas diferentes localidades é fundamental para a proposição de políticas públicas e
implementação de ações de promoção, proteção e apoio ao AM voltada às situações
encontradas. Objetivou-se analisar as necessidades de ações para promoção,
proteção e apoio ao AM na APS, na perspectiva das equipes das Unidades de
Saúde da Família (USF) do município de Araraquara-SP, a partir da prevalência,
em menores de seis meses, no ano de 2009, segundo os indicadores de AM, definidos
pela Organização Mundial da Saúde. Estudo descritivo analítico de abordagem quantiqualitativa. Na primeira etapa, quantitativa, levantou-se os dados secundários
referentes à prevalência do AM em menores de seis meses utilizando-se o banco
de dados do Amamunic, de 2009, desse município, transmitidos para a
pesquisadora, on line, pela Coordenação Geral do Projeto Amamunic, do Instituto de
Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. A amostra foi de 1.882 crianças
menores de um ano, das quais 886 tinham seis meses. Calculou-se, pelo
programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), as prevalências em AME de
cada USF do município. Selecionou-se duas equipes de USF com maiores indicadores
de prevalência em AME e duas com menores para participarem dos grupos
focais da segunda etapa (qualitativa). O objetivo dos grupos focais foi analisar a
necessidade de ações para promoção, proteção e apoio ao AM na APS, na perspectiva
das equipes de USF. Validaram-se estatisticamente os resultados pelo teste de
significância t de Student para comparação de frequência e pelo Qui-quadrado
para comparação de distribuição de frequência. Na etapa quantitativa identificouse que 30% das crianças estavam em AME, grande variação entre as prevalências
de AME entre as USF e alguns determinantes do AME, no município. Na etapa
qualitativa evidenciaram-se quatro unidades temáticas: as justificativas para o
perfil da prevalência do AM, os determinantes da situação do AM, a atuação da USF na
promoção, proteção e apoio ao AM e as propostas para promoção, proteção e apoio ao
AM na saúde da família. Em relação aos determinantes do AM, apontou-se a relevância
das instituições de parto do município e alguns aspectos maternos como dificultadores
para o AM. Na atuação das equipes, estas referiram aspectos facilitadores e
dificultadores à sua prática relacionados ao desenvolvimento do processo de trabalho
na USF. Como propostas, referiram-se à necessidade de politicas públicas de
incentivo ao AM de forma contínua, às mudanças no processo de trabalho na USF,
incorporação de familiares nas ações com mulheres em AM. Espera-se que tais
resultados possam subsidiar gestores da saúde no planejamento e adoção de
novas ações de promoção, proteção e apoio ao AM nesse município.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Atenção primária à saúde. Prevalência.

Abstract: Breastfeeding (AM), basic to the health, quality of life and survival of children
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in the first year of life, proved to be an effective and economical way for reducing
morbidity and mortality. Primary Health Care (APS) is an important strategy for
promotion and support of breastfeeding. The early cessation of breastfeeding (AME)
continues being important public health problem. Evaluation of indicators of
prevalence
of breastfeeding
in different locations is essential for proposing
policies and implementation of promotion, protection and support of AM focused on the
found situations. This study aimed to analyze the needs of actions to promote, protect
and support the PM in APS, the perspective of the staff of USF, in the city of
Araraquara, SP, from prevalence in children under six months in 2009, according to
the AM indicators, a descriptive analytical approach defined by the World Health
Organization, a quantitative and qualitative study. In the first step, quantitative, a
secondary data about the prevalence of breastfeeding in children under six months
old, rose, using the database Amamunic, 2009, for each USF in this city, transmitted
to the researcher, via Internet, by the General Coordination Breastfeeding and
Municipalities Project, Institute of Health State Health Secretariat of São Paulo-SP. The
sample consisted of 1882 children less than one year old, of which 886 had six months.
It was calculated with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), with the
prevalence in each AME of each USF, by municipality. Two teams of USF with higher
indicators of prevalence in AME and two groups with the smaller of these indicators
were selected to participate in the second stage (qualitative). The purpose of the focus
groups was to analyze the needs of actions to promote, protect and support the PM in
APS, in view of USF teams. The results were validated by statistical significance, or tfrom student, for comparison of frequency and the Qui-square test for comparison of
frequency distribution. In the quantitative phase was identified that 30% of children were
exclusively breastfed, which is a wide variation between the prevalence of AME among
USF and some factors determinants
of AME in the municipality. In the qualitative
showed up four thematic units: the justifications for the profile of the prevalence of
breastfeeding, the determinants of AM situation, the role of the ESF in promoting,
protecting and supporting breastfeeding and proposals for the promotion, protection
and support of AM in family health. Regarding the determinants of AM showed
the prelevance of municipality's child-birth institutions and some aspects as
difficulties to maternal breastfeeding. The facilities and the difficulties to its practice
related to process of work‟s development on USF were reported in the teams´ work.
The following proposals were mentioned: the need for public policies to stimulate AM
continuously, changes in the labor process in his USF, incorporating the family shares
with women in AM. It is expected that these results may support health managers in
planning and adoption of new actions of promotion, protection and support for
breastfeeding in this municipality.
Key words: Prevalence. Breastfeeding. Primary Health Care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
6103

Nº de Classificação: 19104
OLIVEIRA, Fernanda Ferreira Damaceno. A luta contra a desesperança: a
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experiência de gestantes com HIV. 2013. p.80. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Wernet , Monika
Resumo: A descoberta do vírus da imunodeficiência humana (HIV) durante a
gestação conduz a mulher a vivenciar o preconceito, a discriminação, a possibilidade de
infectar o filho, promovendo com isso uma ponderação existencial. O sofrimento faz-se
presente e, nesse sentido, remete à experiência da esperança. A esperança é um
processo multidimensional e dinâmico, focado na possibilidade de se alcançar o que é
desejado. Incorpora
o alicerce e a força para existir, sendo acionada
nos
momentos de dificuldades. Dessa forma, o convívio com o HIV durante a gestação
conecta-se à experiência da esperança, por isso o presente estudo elencou a
esperança como seu componente. O objetivo foi de explorar e descrever experiências
de esperança durante a gestação na mulher que descobre sua soropositividade
para o HIV no pré-natal. Este estudo selecionou, como referencial teórico, o
Interacionismo
Simbólico
e teve a pesquisa de narrativas como referencial
metodológico. A estratégia de coleta de dados adotada foi
a entrevista
semiestruturada associada ao genograma e ecomapa de esperança. Integraram
o estudo sete mulheres gestantes que descobriram sua soropositividade para o
HIV no pré-natal. Os resultados estão apresentados e organizados a partir das
seguintes unidades temáticas: “revisão da vida”; “ser mãe”, “cuidar de si”, “entrega
à intervenção divina”, “interações sociais e esperança”. O fenômeno central
identificado foi “ A luta contra a desesperança”. Concluiu-se que a tendência à
desesperança faz-se fortemente presente no cotidiano gestacional dessas
mulheres e que existem interações que são promotoras da esperança e outras
restritoras. A mulher procura valorizar aquelas promotoras de esperança para poder
alcançar o que estabeleceu como meta para este período: contribuir com a
soronegatividade do filho gestado.
Palavras-chave: Gestação. HIV. Pesquisa qualitativa.

Abstract: The discovery of the Human immunodeficiency virus (HIV) during pregnancy
drives woman to experience prejudice, discrimination and the possibility to infect her
child, promoting an existential reflection. Suffering is present, conducting to a
hope experience. Hope is a dynamic and multidimensional process, focused in the
possibility to achieve what is desired. Incorporate bases and force to exist, being
reached in the moments of difficulty. Therefore, the routine with HIV during pregnancy
connect itself to the experience of hope, for that reason the present study has hope as
its component. The objective was to explore and describe hope experiences
during pregnancy of woman that discovery her HIV seropositive at prenatal. This
study had as theoretical reference
the symbolic
interactionism
and narratives
research as methodological reference. The strategy to data collection was semistructured interview associated with hope‟s genogram and ecomap. It was part of
this study seven pregnant women who discovered their HIV seropositivity during
prenatal. The results are present and organized in the following thematic units:
“Life review”; “be a mother”, “care of herself”, “surrender to divine intervention”,
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“social interaction and hope”. The main phenomenon identified was “fight against the
lack of hope”. It was conclude that the tendency to lack of hope is strongly present in the
gestational routine of these women and that exist interactions that are hope promoters
and others that restrict it. Woman try to valorize those that are hope promoter to reach
what It was established as a goal in that period: contribute with her child‟s
seronegativity.
Key words: Pregnancy. HIV. Qualitative research.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_arquivos/26/TDE-2013-0318T090755Z-5053/Publico/4916.pdf

Nº de Classificação: 19103
BORGES, Amanda Aparecida. Processo comunicacional familiar no contexto do
câncer infantil. 2013. p.130. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Dupas, Giselle
Resumo: O câncer infantil é uma doença crônica considerada rara, se comparada a
adultos, ao corresponder 0,5% a 3% dos tumores malignos. Quando acomete o núcleo
familiar, seu cotidiano sofre mudanças significativas, seja pelas hospitalizações ou pelo
processo do tratamento. Quanto ao redimensionamento da família para atender às
necessidades de cuidado à criança, os familiares ainda enfrentam a difícil tarefa
de estabelecer uma comunicação
com a criança sobre sua doença, sendo
necessários a reflexão e um mecanismo de apoio a fim de se enfrentar essa situação.
Nesse olhar, o presente estudo teve como objetivo conhecer como a família se
comunica com a criança em relação ao câncer. Trata-se de um estudo qualitativo,
orientado pelo interacionismo simbólico, como referencial teórico e a análise de
conteúdo temática como
referencial metodológico. Os dados foram coletados
mediante entrevistas semiestruturadas com famílias de crianças com câncer, que se
encontravam em tratamento, há pelo menos três meses, em uma instituição de saúde
do interior do estado de Minas Gerais. Da análise dos dados, emergiram temas e
categorias dinamicamente interligadas, as quais permitiram concluir que a família,
ao estabelecer a comunicação com a criança sobre o seu adoecimento, adota uma
postura protecionista. O estigma da doença associado às informações recebidas pela
família fazem com que ela escolha as palavras para dar significado à mudança de
rotina a criança. Assim, a família, ao dialogar com a criança, não menciona gravidade
da doença. A interação que ocorre no subsistema e no sistema extra familiar oferece
subsídios que interferem diretamente nos significados atribuídos pelas famílias e
afetam suas ações. Mesmo não expondo a gravidade da doença, a família não
deixa de colocar para a criança a necessidade de realizar o tratamento para o seu bem
estar, faz isso para que ela colabore durante a realização dos procedimentos. A família
acredita que a transmissão de mensagens de superação e otimismo ajuda a
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criança a vivenciar e superar a doença.
Palavras-chave: Câncer. Comunicação. Criança.

Abstract: Childhood cancer is a chronic disease of permanent and long lasting. It is a
condition considered rare, when compared to adults, representing 0.5% to 3% of
malignant tumors. When it affects the household, their routine undergoes
significant
changes, either by hospitalization or treatment process. In the
redimensioning the family to meet the needs of child care, family members still
encounter the difficult task of establishing communication with the child about his
disease, requiring the reflection and support facility to cope with the disease. This
manner, the present study aimed to know how to the family communicates with the
child about cancer. This is a qualitative study, directed by symbolic interactionism
as theoretical reference
and thematic
content analysis as a methodological
reference. The data were collected through semi-structure interviews with families of
children with cancer, who were in treatment for at least three months in a health care
institution in the state of Minas Gerais. The analysis of data emerged from
dynamically interconnected themes and categories, which concluded that family to
establish communication with the child about his disease adopts a protectionist
language. The disease stigma associated with informational support that the family
receives health professionals and members of the family, makes the child's family
choose words to give meaning to change in routine. This manner, the family, to dialogue
with the child, no pervades the severity of the disease. The interaction that occurs
in the subsystem and system family provides an extra subsidy that directly
interferes with the meanings attributed by families and affect their actions. Even without
exposing the disease severity , the family does not fail to show for the child the need to
perform treatment for their rehabilitation, makes it so that the child collaborate during the
procedures. The family believes that the transmission of messages of overcoming and
optimism helps the child to overcome the disease.
Key words: Communication. Cancer. Child.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado/tde_arquivos/26/TDE-2013-0408T162321Z-5108/Publico/4968.pdf

Nº de Classificação: 19108
FORMENTON, Yaisa França. Educação permanente em saúde: representações
sociais de enfermeiros da saúde da família. 2013. p.122. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Ogata, Márcia Niituma
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Resumo: Introdução: Um dos principais desafios enfrentados pela Estratégia Saúde
da Família para mudança do modelo de atenção é a falta de profissionais com
formação adequada para atuar no SUS. A Educação Permanente em Saúde (EPS) se
constitui uma ferramenta que pode levar à qualificação da atenção à saúde e à uma
nova lógica no processo de trabalho em saúde. Neste contexto, a dimensão
educativa do enfermeiro é reforçada, sendo relevante a identificação das
Representações Sociais (RS) de educação que permeiam suas práticas educativas
enquanto disparadoras de transformações ou permanências no cuidado à saúde.
Objetivos: Compreender as RS de Educação Permanente dos enfermeiros da Saúde
da Família; analisar como suas ações educativas influenciam nos processos de trabalho
e identificar potencialidades e fragilidades nas ações destes enfermeiros. Metodologia:
pesquisa qualitativa que realizou entrevistas semi-estruturadas com 24 enfermeiros
da Saúde da Família dos municípios de pequeno porte da Região Coração da
DRS III Araraquara - SP. Após transcrição, os conteúdos foram analisados
através da comparação das análises categorial temática e lexical pelo software
ALCESTE, à luz dos referenciais da EPS, Processo de Trabalho e RS. Resultados:
Constituíram-se
quatro categorias: 1) Influência da Educação Permanente no
processo de trabalho em que a fragmentação e a especialidade profissional
continuam sendo o foco das ações educativas; 2) Centralidade do enfermeiro nas
ações de Educação Permanente em que esta função é vista de duas formas, um
grupo reconhece que este é seu papel e outro que ela deveria ser compartilhada
com a equipe; 3) Diferentes concepções de Educação Permanente em que a
concepção de educação para atualização de conhecimentos
é hegemônica,
aparecendo alguns movimentos em direção à uma concepção de educação para
mudança do processo de trabalho; e 4) Dificuldades na realização das ações
educativas caracterizadas pela baixa de motivação da equipe e na falta de tempo para
a realização das atividades. Conclusão: A RS de Educação Permanente para este
grupo está ancorada na noção da educação tradicional, embora se identifique
movimentos que se aproximam da lógica da EPS, que poderá levar a uma
transformação da representação.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Educação Profissional em Saúde Pública.
Enfermagem.

Abstract: Introduction: One of the main challenges faced by Family Health Strategy to
change the model of care is the lack of professionals trained to this role in SUS.
The Permanent Health Education
is a tool that can lead to qualification in health care
and a new logic in the process of health work. In this context, the educational
role of nurses is strengthened, and
the identification Social Representations
education that permeate their educational practices aiming changes or stays in health
care become relevant. Objectives: To Understand the Social Representation of
Continuing Education of Health Family nurses; analyze how their educational action
influence in work processes and identify strengths and weaknesses
in the
actions of these Nurses. Methodology: Qualitative research through semi-structured
interviews with nurses from the Family Health of small towns in the Heart Region of
DRIII Araraquara - SP. After interviews transcription, the contents were analyzed by
comparing the thematic category and lexical analysis by software ALCESTE by
using the Permanent Health Education references, Work Process and Social
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Representations. Results: Four categories were made: 1) Influence of Permanent
Education in the work process where fragmentation and professional specialty
remains the focus of educational activities; 2) The Centralization of nurses in the
actions of Continuing Education in where this role have been seen in two ways, one
group recognizes that this their role and others consider that it should be shared with
the team; Different conceptions of Continuing Education where the education to
update knowledge is hegemonic, showing some movements leading to a conception of
education to change the work process, and 4) Difficulties in perfoming educational
activities characterized by low motivation of the time and lack of time to carry out the
activities. Conclusion: The Social Representation Continuing Education for this group is
based in the notion of traditional education, although although it is possible identify
some movements that approximate the logic of Permanent Health Education, which
may lead to a transformation of the representation.
Key words: Education Public Health Professional. Nursing. Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
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MELLO, Larissa Coelho de. Avaliação da dor em repouso e durante atividades no
pós - operatório de cirurgia cardíaca. 2013. p.104. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado e Trabalho em Saúde e Enfermagem
Orientador: Hortense, Priscilla
Resumo: Algumas atividades precisam ser estimuladas no pós-operatório de cirurgia
cardíaca, como a mobilização, a tosse, os exercícios de respiração rofunda para se
evitar complicações, no entanto, podem ser prejudicadas pela presença da dor. A
avaliação da dor em repouso e durante as atividades é necessária para que haja
um melhor manejo deste fenômeno. Este estudo teve como objetivo geral avaliar
a percepção da dor em repouso e durante cinco atividades esperadas (ao tossir,
ao virar-se de lado, à respiração profunda, ao sentar ou levantar da cadeira e ao
deambular) no pós-operatório de cirurgia cardíaca por esternotomia mediana; e
específicos identificar a intensidade e a localização de dor durante o repouso e as
atividades em sujeitos submetidos à cirurgia cardíaca, no 1º, 2º, 3º e 6º dias pósoperatório; realizar associação entre intensidade da dor e as atividades e em
repouso, considerando os dias de pós-operatório;
realizar associação entre
intensidade de dor e variáveis clínico- cirúrgicas; caracterizar a dor por meio de
descritores de dor. Foi realizado um estudo descritivo, de coorte prospectivo. Foi
utilizado um instrumento para coleta de dados socio- demográficos
e clínicocirúrgicos, a Escala Multidimensional para Avaliação da Dor percebida (EMADOR)
que consta de uma escala numérica de avaliação da intensidade da dor, um diagrama
corporal para avaliar a localização da dor e de um escalonamento de descritores de dor
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aguda. Participaram 48 sujeitos submetidos à cirurgia cardíaca eletiva por
esternotomia. Todos os participantes tiveram queixas de dor ao menos em um dos dias
de pós- operatório, em uma das atividades. A dor durante o repouso no pósoperatório de cirurgia cardíaca apresentou-se de intensidade decrescente com o
passar dos dias de pós-operatório. No entanto, durante as atividades, a intensidade de
dor diminuiu a partir do 3º pós-operatório, com exceção da atividade tossir em que
a intensidade de dor diminuiu apenas no 6º pós- operatório. A ordem decrescente
das atividades, quando avaliados os índices de intensidade de dor de todos os dias,
foram tossir, virar-se de lado, respirar profundamente e em repouso. A incisão
cirúrgica na região do esterno foi o local de dor mais referido pelos sujeitos,
seguido da região epigástrica. As variáveis sexo, idade, tipo e tempo de cirurgia
mostraram fraca associação com a intensidade de dor. Os descritores que mais
caracterizaram a dor pós-cirurgia cardíaca por esternotomia foram forte, intensa,
terrível, profunda e violenta. Os níveis elevados de dor podem estar contribuindo
para um prolongamento do processo de recuperação. Os sujeitos consideram a
multidimensionalidade do fenômeno doloroso ao utilizar de descritores para caracterizar
a dor percebida. A investigação permitiu a melhor compreensão de aspectos
relacionados à dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca
Palavras-chave: Avaliação da dor. Cirurgia cardíaca. Dor pós-operatória.

Abstract: Some activities need to be stimulated in post-cardiac surgery, such as,
mobilization, coughing, deep breathing exercises to avoid complications; however, these
activities may be hinder by pain. An assessment of the pain at rest and during activities
is needed in order to better deal with this occurrences. The main aim of this study was to
assess the perception of pain after cardiac surgery via sternotomy during rest and in five
selected activities (coughing, turning aside, deep breathing, sitting or standing up from a
chair, and walking); the specific objectives were to identify the location and intensity of
pain during rest and activities in postoperative cardiac surgery patients in the 1 st , 2
nd , 3 rd and 6 th days; to link the pain intensity with the activities and at rest,
considering the postoperative days; to link the pain intensity with variables clinicalsurgical; to characterize the pain through pain descriptors. A descriptive study of
prospective cohort was carried out. A tool to collect socio-demographic and surgicalclinical data, a Multidimensional Scale for Pain Assessment (EMADOR) that
consists of a numeric scale for pain intensity assessment, a body diagram to assess
the pain location and an escalation of acute pain descriptors, were utilised. A total of
48 patients who undergone a cardiac surgery via sternotomy participated. All patients
complained of pain during one of the activities in at least one of the postoperative days.
The pain intensity at rest in the postoperative cardiac surgery was assessed to lessen
with day in the following postoperative days. However, during the activities the pain level
decreased from the 3rd, excepting for the coughing activity which decreased only in
the 6th. The decreasing order of strength, when assessed the pain levels of all
days, was: coughing, turning aside, deeply breathing and resting. The sternal
region was the most frequently cited location of pain, followed by the epigastric
region. The variables gender, age, type and duration of surgery showed weak
correlation with the pain level. The keywords that best characterised the pain
after cardiac surgery via sternotomy were: strong, intense, terrifying, deep and very
severe. The high levels of pain may be contributing to a longer recovery period. The
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patients considered painful the multidimensionality of the phenomenon when using
descriptors to characterize the perceived pain. The study allowed a better
understanding of the aspects related to pain in the postoperative cardiac surgery.
Key words: Cardiac surgery. Postoperative pain. Pain assessment.
Acesso remoto ao texto integral:
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TARGINO, Daniela Aparecida Salgado. Dimensões exclusoras e transformadoras no
processo de trabalho dos profissionais de saúde de Unidades de Saúde da
Família no apoio ao aleitamento materno exclusivo. 2013. p.129. Dissertação de
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Área de Concentração: Cuidado e Trabalho em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Fabbro, Márcia Regina Cangiani
Resumo: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) apresenta-se como um modelo
substitutivo à atenção de saúde, atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS). É uma estratégia que oferece às famílias assistência integral não somente
nas situações agudas como também nas condições crônicas, visando à promoção
e manutenção da saúde. Portanto, a ESF é um instrumento viável para a promoção e
apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo (AME), contudo os profissionais de saúde
devem estar dispostos a assumir uma postura dialógica com os usuários que
compartilhe os conhecimentos de bases científicas e as experiências vivenciadas.
Sendo assim, a promoção e o apoio ao AME é o objeto deste estudo, tendo a ESF
como universo de investigação. Teve como objetivo analisar os elementos
exclusores e transformadores no processo de trabalho dos profissionais de saúde
das equipes de Saúde da Família para o apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo
(AME). O Referencial Teórico utilizado constituiu-se pela Aprendizagem Dialógica e
Feminismo Dialógico e o Referencial Metodológico pela Metodologia Comunicativa
Crítica. Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido com a equipe das cinco
Unidades de Saúde da Família, em um município do interior de Minas Gerais,
no ano de 2011 e 2012. Os dados foram coletados utilizando-se da técnica de grupo de
discussão comunicativo e analisados segundo a Metodologia Comunicativa Crítica,
evidenciando os aspectos transformadores e exclusores no apoio que a ESF oferece
para o AME. Os resultados permitiram concluir que na categoria “Experiências
pessoais com o AM” os elementos transformadores estão mais presentes do que os
exclusores, evidenciando que, quando o tempo de amamentação é superior a 6
meses há uma maior segurança nas orientações para a promoção e apoio ao AM. Na
categoria “Promovendo e apoiando o AM” os elementos exclusores foram mais
evidentes demonstrando que mesmo que a ESF seja uma referência de apoio ao
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AM, ainda se encontra influenciada por uma racionalidade instrumental, dando lugar a
práticas assistenciais de pouco êxito. Esta influencia cria obstáculos a práticas
educativas do tipo dialógicas propiciem transformação. O diálogo entre pesquisador e
participantes, proporcionado pelo grupo de discussão comunicativo
permitiu o
consenso de que a promoção e apoio ao AME deve emergir de uma transformação na
forma como as orientações de saúde são realizadas. Para tanto, o pressuposto de um
diálogo igualitário; no qual o aleitamento materno seja reconhecido nos contextos
individuais, sociais e culturais de quem o vivencia, respeitando seus saberes e
experiências e buscando a transformação de contextos; deve estar presente.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Conhecimentos, atitude e prática em saúde.
Estratégia de saúde da família.

Abstract: The Estratégia de Saúde da Família (ESF) (In English: The Family Health
Strategy) is presented as a substitutive model to health care, according to the principles
of the Sistema Único de Saúde (In English: the Unified Health System). It is a strategy
that provides a comprehensive care to family, not only for intense situations but also for
chronic deseases, with the objective of promoting and keeping health. Therefore,
although the ESF is, in effect, a viable tool for the support and promotion of the
Aleitamento Materno Exclusivo (AME) (In English: Exclusive Maternal Breastfeeding)
health professionals should be willing to assume a dialogical approach with users
that shares scientific knowledge and experiences. Therefore, the promotion and
support of AME is the focus of this study, with the ESF as a research field. The goal was
to analyze the exclusionary and transformative components of the work process in the
family health care teams to support exclusive maternal breastfeeding. The
Theoretical Framework used was constituted by the Dialogic Learning and the
Dialogic Feminism and the methodological framework by the Critical Communicative
Methodology. This is a qualitative study, developed with the staff of five family health
units in a town in Minas Gerais, in 2011 and 2012. Data were collected using the
technique of Communicative focus groups, and analyzed according to the Critical
Communicative Methodology, highlighting the transformative and the exclusionary
aspects regarding the support that the ESF provides to the AME. Results allowed to
conclude that, within the category "Personal Experiences with the Maternal
Breastfeeding” transformative elements are more present than the exclusionary
ones, showing that when the time of breastfeeding is longer than six months, a
greater certainty exists regarding the orientations for the promotion and support of
the maternal breastfeeding. In the category of "Promoting and supporting maternal
breastfeeding", exclusionary elements were more present, demonstrating that even
though the ESF is a reference in the support the AME, it is still influenced by an
instrumental rationality, that gives place to care practices of little success. This
influence creates obstacles for dialogic educational practices to favor transformation.
The dialogue between researcher and participants provided by the communicative focus
group allowed consensus about the fact that the promotion and support of the AME
should emerge from a transformation regarding the way health orientations are
performed. Therefore,
the assumption
of an egalitarian dialogue; in which
breastfeeding is recognized in the social and cultural contexts of those who live it,
respecting their knowledge and experiences and looking for the transformation of
these contexts; should be present.
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Key words: Breastfeeding. Family health strategy. Knowledge, attitude and practice in
health.
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CLAPIS, Carolina Viviani. Aleitamento materno e desmame precoce: aspectos
transformadores e exclusores. 2012. p.155. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal de São Carlos. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Cuidado e Trabalho em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar em saúde e enfermagem
Orientador: Fabbro, Márcia Regina Cangiani
Resumo: É conhecimento de toda a comunidade científica as recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre aleitamento materno, ou seja,
todos os bebês devem ser amamentados exclusivamente com o leite materno,
desde o nascimento até seis meses de idade e, após este período, as crianças
devem continuar sendo amamentadas ao peito, juntamente com os alimentos
complementares até dois anos ou mais. Entretanto, as pesquisas confirmam que o
Brasil ainda está abaixo do preconizado pela OMS, ou seja, temos em índices
alarmantes a prevalência do desmame precoce em nossas capitais e no distrito
federal. Assim, o desmame precoce é o foco do nosso estudo, sendo considerado
como a interrupção total da oferta de leite materno, antes dos seis meses de vida do
bebê. O objetivo do estudo foi: identificar junto com mulheres que desmamaram
precocemente seus filhos, os aspectos transformadores e exclusores do
aleitamento materno e do desmame precoce. O referencial Teórico e Metodológico se
constituiu da Aprendizagem Dialógica, Feminismo
Dialógico
e
Metodologia
Comunicativa
Crítica. Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido
em
diversos bairros do município de Itirapina/SP no período de 2010 à 2011.
Participaram do estudo 12 mães que desmamaram precocemente seus filhos, antes
dos seis meses de vida do lactente e que não tenha transcorrido 3 meses do
desmame
devido ao possível esquecimento de informações. Os dados foram
coletados a partir de questionários, entrevistas em profundidade, diário de campo e
grupo de discussão comunicativo. O perfil socioeconômico das mães coletados a
partir dos questionários foram analisados através do programa do Microsoft Office Excel
2007 e os dados qualitativos a partir do nível de análise básico proposto pela
Metodologia Comunicativa, evidenciando
os aspectos
transformadores
e os
exclusores
na vivência
do aleitamento materno e desmame precoce. O perfil
socioeconômico das mães era: jovens, com idade variando de 20 a 29 anos, casadas
(42%), a maioria possuía ensino médio técnico completo (59%), grande parte das mães
não trabalhava fora de casa (67%) e eram primíparas (75%). Os resultados qualitativos
nos permitem concluir que o trabalho materno e as leis trabalhistas foram fatores
exclusores; a compreensão de que o mamilo protruso é essencial para amamentar
também foi um aspecto exclusor, mas que merece estudos futuros. A identificação
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do aumento dos gastos financeiros da família com o desmame foi transformador
e evidencia capacidade de reflexão das mães; amamentar é uma prática socializada
desde a infância destaca o caráter biológico, contudo a afinidade com o ato de
amamentar resgata o direito de fazer escolhas e ser respeitado por ser diferente.
O prazer em amamentar ficou submisso à função de ser mãe e abdicar deste
sentimento bem como “aguentar a dor” em prol da saúde do filho. Tais percepções nos
fazem refletir o quanto a sociedade perde ao deixar de escutar, ao silenciar vozes e até
mesmo julgar as propostas das mães em vez de tentar entender o sentido delas.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Aprendizagem. Desmame precoce.

Abstract: It is known by the entire scientific community the recommendations
of
the World Health Organization (WHO) on breastfeeding, ie, all babies should be
breastfed exclusively with breast milk from birth to age six months and after this
period, children should continue to be breastfed, along with complementary foods up to
two years or more. However, research confirms that Brazil is still below the level
recommended by WHO, ie, we have in alarming prevalence of early weaning in our
capitals and the Federal District.Thus, early weaning is the focus of our study, being
considered as the complete interruption of breastfeeding before six months of baby's life.
The aim of this study was to identify with women who weaned their children early,
transformers and exclusores aspects of breastfeeding and early weaning. The
theoretical and methodological framework was composed of Dialogic Learning,
Feminism and Methodology Dialogical Communicative Critique. This is a qualitative
study, conducted in various districts of the city of Itirapina / SP in the period 2010 to
2011. Participants were 12 mothers who weaned their children early, before six months
old infant and has not passed three months of weaning due to possible oblivion
information. Data were collected from questionnaires, interviews, field diary and
discussion group communication. The socioeconomic
profile of the mothers
collected from questionnaires were analyzed using the program Microsoft Office
Excel 2007 and qualitative data from the basic level of analysis proposed by the
Communicative
Method, pointing out the aspects transformers and obstacles in
the experience of breastfeeding and weaning early. The socioeconomic profile of
the mothers were: young people, aged 20-29 years, married (42%), the majority had
completed secondary technical education
(59%), most of the mothers worked
outside the home (67%) and were primiparous (75%). The qualitative results allow us
to conclude that maternal employment and labor laws were exclusores factors, the
understanding that the nipple protrusion is essential for breastfeeding was also an
aspect exclusor, but it deserves further study. The identification of increased
financial expenses of the family with weaning was transformative capacity for reflection
and highlights of the mothers, breastfeeding is a practice socialized since childhood
highlights the biological character, but the affinity for the breastfeeding rescues the right
to make choices and be respected for being different. The pleasure in breastfeeding was
the function of being submissive mother and give up this feeling and "take the pain" for
the health of the child. Such perceptions make us reflect how society loses by not
listening, silence voices and even judge the proposals of the mothers rather than trying
to make sense of them.
Key words: Breastfeeding. Weanning. Learning.
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WESTIN, Ursula Marcondes. Estudo e proposta de um curso sobre doação e
transplante de órgãos no ambiente virtual de aprendizagem moodle. 2013. p.179.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de São
Carlos. São Paulo; 2013.
Área de concentração: Enfermagem
Orientador: Mascarenhas, Sílvia Helena ZemResumo: A doação e o transplante de órgãos têm sido um tema muito discutido
em âmbito mundial, em virtude dos grandes avanços que a medicina fez nos últimos
anos. Todavia, mesmo relevante, esse tema ainda gera polêmicas e desconfortos, uma
vez que a maior parte da população, incluindo muitos estudantes da área da
saúde, tem pouco conhecimento sobre as Leis que regem o processo de doação
e transplante no Brasil, além de questões básicas, porém fundamentais sobre o
tema. Este estudo tem como objetivo a elaboração de um protótipo de um curso
a distância, a fim de que os estudantes possam ter a oportunidade de aprender sobre
doação e transplante de órgãos, já que a temática não é ofertada formalmente
durante a graduação na maioria das Universidades brasileiras.
Optou-se pela
criação de um protótipo de um curso on-line pelo fato da internet estar, atualmente,
ganhando forças no ensino e pesquisa, assim, pode-se usar a Educação à distância
vinculada a ela como ferramenta eficaz no ensino- aprendizagem de alunos,
quebrando as barreiras impostas pelo tempo e distância. A análise da literatura
na área, análise dos projetos político-pedagógicos dos cursos da saúde de uma
universidade, bem como das informações disponíveis na internet e os saberes
dos 150 alunos do quarto ano de graduação dos cursos da saúde da
Universidade Federal de São Carlos através de um questionário estruturado serviram
de respaldo para a criação do protótipo do curso. Os dados obtidos do questionário
foram codificados, organizados e analisados quantitativamente
por estatística
descritiva através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®). Os
resultados mostram que é fundamental a abordagem do tema na graduação visando a
formação de futuros profissionais capazes de mudar a realidade do país quanto à
doação, captação e transplante de órgãos.
Palavras-chave: Doação e transplante de órgãos. Educação à distância. Informática
em enfermagem.

Abstract: The organ donation and transplantation have been a much discussed topic
worldwide because of the great advances that medicine has made in recent years.
However, even relevant, this topic still generates controversy and
discomfort
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because most of the population, including many health students have a insufficient
knowledge about laws which govern the process of donation and transplantation in
Brazil, as well as basic issues but fundamental on the subject. The aim of this
study is to development a prototype of a distance learning course, so that students in
the health field may have the opportunity to learn about organ donation and
transplantation, since the topic is hardly offered during graduation in
most of
Brazilian Universities. We picked up for the creation of a online course prototype
because the internet being currently too much strong to teaching and search. The
Distance Education together the internet became as an effective tool in the teachinglearning students, breaking down barriers imposed by time and distance. The literature
review in the area, the analysis of the political- pedagogical projects of health
courses, as well as the information available on the Internet and the knowledge of
the 150 fourth graders of the Federal University of São Carlos through a structured
questionnaire served as support for the creation of the prototype. The data
obtained
from the questionnaire
were coded, organized
and analyzed
quantitatively using descriptive statistics by the Statistical Package for Social Sciences
(SPSS ®). The results show that it is essential to approach the subject during the
graduation training of future professionals capable of changing reality of the country bout
the process of organ donation and transplantation.
Key words: Organ donation and transplantation. Nursing informatics. Distance
education.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=
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SILVA, Larissa Paiva. Avaliação do desenvolvimento motor de crianças de zero a
dezoito meses de vida. 2013. p.125. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Saúde da Criança
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
Orientador: Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
Resumo: O acompanhamento do desenvolvimento infantil é configurado como uma das
ações mais importantes para o alcance de melhor qualidade de vida. Objetivou-se
avaliar o desenvolvimento motor de crianças com idade entre zero e 18 meses. Estudo
descritivo, transversal, avaliativo, realizado nos Centros de Saúde da Família (CSF) dos
municípios de Fortaleza e Sobral, Ceará (CE), Brasil. A amostra foi composta por 330
crianças, sendo 165 de cada município estudado. A coleta de dados ocorreu em
Fevereiro-Maio/2012, foi utilizado um formulário pré-estruturado contendo variáveis da
criança e da família, a escala Alberta Infant Motor Scale (AIMS), versão em português,
e o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde contido na
Caderneta de Saúde da Criança (CSC), após aprovação pelo Comitê de Ética em
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Pesquisa. Observaram-se nos resultados que no município de Fortaleza, a maioria das
crianças é do sexo feminino, nascida de parto cesáreo; em Sobral prevaleceu o gênero
masculino e o parto vaginal. Em Fortaleza, 7,2% das crianças eram prematuras, 6,6%
baixo peso ao nascer; em Sobral 8,5% de prematuros e 8,5% com baixo peso ao
nascer. Em relação ao perfil socioeconômico e educacional dos pais/responsáveis pelas
crianças, prevaleceu, em ambos os municípios, 11 a 13 anos de estudo, idade entre 22
e 35 anos e não ter ocupação rentável. Em relação ao perfil sócio demográfico, a
maioria tinha rede de esgoto, coleta de lixo e chão com cerâmica. O desenvolvimento
motor das crianças avaliado pela escala AIMS, em ambos os municípios foi classificado
como normal para a maioria das crianças (307), conforme ocorreu em relação ao
avaliado segundo o Instrumento de Vigilância do Ministério da Saúde (CSC) (302
crianças). Ao correlacionar os dois instrumentos utilizados, encontrou-se concordância
entre os mesmos, porém pobre (k=0,096; 0,077). Analisando as classificações dos
instrumentos em separado, observando-se maior poder de concordância entre as que
detectam déficit no desenvolvimento, então, foram agrupadas as classificações em
“Com Déficit” e “Sem Déficit”, resultando em concordância quase perfeita (k=0,879;
0,910) entre os instrumentos. Evidenciou-se associação significativa entre idade
gestacional (p=0,012; 0,000) e peso ao nascer (p=0,000; 0,000), considerando a
amostra completa, para ambos os instrumentos. Encontrou-se associação significativa
entre o desenvolvimento motor quando considerada a amostra total, e os fatores de
risco ao nascimento internação hospitalar, oxigenoterapia e fototerapia. A idade
materna mostrou associação significante em Fortaleza (p=0,001; 0,004) e quando
considerada a amostra completa (p=0,017; 0,016), o estado civil (p=0,054; 0,049) e a
ocupação rentável em Sobral (p=0,003; 0,013), ao serem associados com as
classificações das escalas. Em relação aos dados sociodemográficos não foram
evidenciados associações estatisticamente significantes com o desenvolvimento
segundo os instrumentos de avaliação. Concluiu-se que não existiu diferença entre o
desempenho motor das crianças residentes nos municípios estudados, os instrumentos
utilizados possuem alto poder de concordância entre si para detecção de déficit, e
apresentaram correlação significante com o desenvolvimento infantil com as variáveis:
idade gestacional, peso ao nascer, internação hospitalar, oxigenoterapia, fototerapia,
idade materna, estado civil e ocupação rentável da mãe.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Desenvolvimento infantil. Escala.

Abstract: The accompaniment of infant development is considered one of the most
important initiatives to reach a better quality of life. We sought to evaluate motor
development in babies aged zero to 18 months. This is a descriptive, transversal and
evaluative study performed in Health Family Centers (CSF) of the municipalities of
Fortaleza and Sobral CE), Brazil. The sample was composed of 330 children, 165 from
each studied municipality. Data collection took place between February/March 2012
through a predetermined form with child and family variables using the Alberta Infant
Motor Scale (AIMS), Portuguese version and the Ministry of Health Control Protocol
included in the Child Health Booklet (CSC), after approval granted by the Research
Ethics Committee. According to results, in the Fortaleza municipality, most children were
females born through cesarean section whereas in Sobral there was a predominance of
males and natural births. In Fortaleza, 7.2% of children were premature and 6.6% had
lower weight at birth while in Sobral, 8.5% were premature and 8.5% were born with low
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weight. As for the socioeconomic and educational profile of children‟s parents/tutors, we
found that in both municipalities the majority of them had 11 to 13 years of study, were
aged 22 to 35 and did not have a paid occupation. With regards to their sociodemographic profile, most of them had basic sanitation, garbage collection service and
ceramic floors. Child motor development was evaluated through the AIMS scale in both
municipalities and it was considered normal for most children (307). This was
corroborated by the second evaluation, made by the Ministry of Health Control Protocol
(CSC) (302 children). The analysis of both documents showed agreement between
them, however weak (k=0096; 0.077). When analyzing both results separately, we
noticed more concordance among development deficit items. Different evaluation items
were identified as “With deficit” or Without Deficit”, resulting in an almost perfect
concordance (k=0.879; 0.910) between both instruments. There was also an important
connection between the gestational age (p=0.012; 0.000) and the weight at birth
(p=0.000; 0.000), considering the complete sample for both documents. We also found a
relevant concordance between motor development when considering the full sample and
risks factors associated to hospitalization, oxygen therapy and phototherapy. The
maternal age showed a significant correlation in Fortaleza (p=0.001; 0.004). The
analysis of the full sample (p=0.017; 0.016), the marital status (p=0.054; 0.049) and paid
occupations in Sobral (p=0.003; 0.013), also resulted to be closely related to the scale
qualifications. As for socio-demographic data, no statistically significant associations
were found with regards to development levels according to the evaluation instruments.
There was no difference between the children‟s motor performance in the two studied
municipalities. Both instruments presented high concordance levels in deficit detection
and a significant correlation with infant mobility considering the following variables:
gestational age, weight at birth, hospitalization, oxygen therapy, phototherapy, maternal
age, marital status and mother paid occupation.
Key words: Infant development. Performance evaluation. Scale.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6216
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MENDONÇA, Larissa Bento de Araujo. Processo de enfermagem: aplicação em
hospitais de Fortaleza-Ce. 2013. p.104. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Promoção da saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de enfermagem na promoção da saúde
Orientador: Lima, Francisca Elisângela Teixeira
Resumo: O processo de enfermagem representa um modelo tecnológico que possibilita
ao enfermeiro identificar, compreender, descrever e explicar as necessidades humanas
para determinar o plano de cuidados. Assim, teve-se como objetivo geral: analisar a
utilização do processo de enfermagem no contexto hospitalar na cidade de FortalezaCE, Brasil. Estudo descritivo, transversal, quantitativo, realizado em 47 instituições
hospitalares de Fortaleza-CE, que atenderam aos critérios de inclusão. Participaram da
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pesquisa 47 diretores de enfermagem de instituições hospitalares e 89 coordenadores
de enfermagem de 114 unidades de internação dos hospitais que possuíam o processo
de enfermagem implantado. A coleta de dados ocorreu de abril a agosto de 2012, a
partir de entrevista semiestruturada realizada com os diretores de enfermagem e um
questionário entregue aos coordenadores das unidades. Os dados foram analisados de
forma descritiva, fundamentados na literatura pertinente. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa, conforme protocolo 190/11. Como resultados, constatouse que a maioria (53%) das instituições tinha o processo de enfermagem implantado,
sendo que em 60% das instituições o mesmo havia sido implantado há menos de cinco
anos. Quanto aos significados atribuídos ao processo de enfermagem para os diretores
dos hospitais e os coordenadores das unidades, teve-se: instrumento de sistematização
do cuidado, promove assistência de qualidade e sistematiza o trabalho. As taxonomias
padrão mais utilizadas foram: NANDA (82,4%), NIC (17,5%) e NOC (3,5%). As
seguintes etapas do processo de enfermagem foram realizadas nas instituições que
possuíam o método: levantamento de dados (92%), diagnósticos de enfermagem
(64%), planejamento (12%), implementação do plano de cuidados (92%) e avaliação de
enfermagem (96%). Como fatores positivos para implantação do processo de
enfermagem teve-se: interesse por parte dos enfermeiros, disponibilidade do gestor de
enfermagem, presença de incentivos pelos gestores de enfermagem e apoio da
instituição. Os fatores que limitaram a implantação do processo de enfermagem foram:
déficit de funcionários da enfermagem (40,9%), desinteresse de enfermeiros, técnicos
e/ou auxiliares de enfermagem (40,9%) e pouca disponibilidade de tempo da equipe
(31,8%). Dentre as instituições que não possuíam o processo, 68,2% tentou implantar o
método e isso ocorreu pelo menos uma vez. Os hospitais de Fortaleza estão evoluindo
quanto à implantação e implementação do processo de enfermagem, tendo em vista
que a maioria das instituições possui o método implantado, mesmo que de forma
fragmentada. Assim, é necessária sensibilização de gestores de unidades quanto à
necessidade de prestar assistência de enfermagem fundamentada em método
científico, como o processo de enfermagem.
Palavras-chave: Acesso e avaliação. Processos de enfermagem. Qualidade da
assistência à saúde.

Abstract: Objectives: to Analyze the use of the nursing process in hospitals in
Fortaleza-CE. Methodological description: descriptive, cross-sectional, quantitative
Study. Attended the 47 directors of nursing research hospitals and 89 coordinators of
units. Data collection took place in April to August 2012. The data were analyzed
descriptively. Project approved by Coética (190/11 Protocol). Results: the majority (53%)
of the institutions has the nursing process deployed, and in 60% of the institutions, it is
deployed for less than five years. The most commonly used standard taxonomies were:
NANDA (82.4%), NIC (17.5%) and NOC (3.5%). As positive factors for the
implementation of the process have been: interest on the part of nurses, nursing
Manager availability, presence of incentives by nursing managers and support of the
institution. Conclusion: it is concluded that hospitals in Fortaleza are evolving as the
deployment and implementation of the nursing process.
Key words: Nursing process. Health care quality. Acess and evaluation.

566

Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6983

Nº de Classificação: 18943
CARVALHO, Aline Tomaz de. Saúde mamária para cegas: desenvolvimento e
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Resumo: O câncer de mama é uma doença de magnitude mundial por ser o tipo de
câncer que mais mata as mulheres em todo o mundo. É uma doença para a qual não
existe prevenção, e sim práticas voltadas para a sua detecção precoce e a adoção de
hábitos de vida saudáveis. Além da existência de fatores de risco que aumentam a
chance de desenvolvimento desta neoplasia, como fatores genéticos, história familiar,
dentre outros, existem populações consideradas vulneráveis à doença, onde se incluem
as mulheres cegas. Por isto, é importante que os profissionais de saúde desenvolvam
materiais educativos em formato acessível, informando sobre a doença e sobre como a
detectar precocemente. Este estudo, desenvolvido no Laboratório de Comunicação em
Saúde do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará
desenvolveu e avaliou uma tecnologia assistiva para mulheres cegas na modalidade de
curso online sobre o câncer de mama com enfoque na detecção precoce da doença.
Utilizou-se como referencial metodológico o modelo de Falkembach (2005), composto
pelas etapas de Análise e Planejamento, Modelagem, Desenvolvimento,
Implementação, Distribuição e Avaliação e manutenção onde todas as etapas foram
contempladas. Todo o percurso metodológico ocorreu de março a dezembro de 2012.
Foram desenvolvidas inicialmente 15 páginas HTML, com a observância dos critérios
de acessibilidade, que foram testadas por meio de software avaliador e com dois
usuários cegos. Participaram como avaliadores juízes especialistas em conteúdo e em
aspectos pedagógicos, os quais avaliaram o Curso Online Saúde Mamária e
preencheram Instrumento de Coleta de Dados específico para cada especialidade.
Respeitaram-se os aspectos éticos segundo a Resolução 196/96. Quanto a avaliação
da acessibilidade por software, foram detectados 21 erros de acessibilidade. Na
avaliação da acessibilidade e usabilidade do ambiente SOLAR, os usuários cegos
identificaram barreiras pontuais para acesso ao cadastro e sua realização, e para a
utilização do Fórum. Contudo, as barreiras foram contornadas. Para a avaliação do
conteúdo, as juízas especialistas fizeram a leitura e preencheram instrumento. Esta
etapa ocorreu em três momentos, até que o conteúdo obteve pontuação máxima
(5=plenamente adequado). O conteúdo foi hospedado no Ambiente de Aprendizagem
Online SOLAR, da Universidade Federal do Ceará, onde foi organizado em cinco aulas:
[SAM] 1 Introdução ao uso do Ambiente SOLAR, [SAM] 2 O que é o Câncer de Mama?,
[SAM] 3 Detecção Precoce do Câncer de Mama, [SAM] 4 A Detecção Precoce do
Câncer de Mama no Sistema Único de Saúde, [SAM] 5 Vamos ver o que você
aprendeu?. O curso apresenta em seu conteúdo quatro arquivos de imagem e um
dispositivo de áudio, além de três propostas de atividade de Fórum. Após a distribuição
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no ambiente SOLAR, procedeu-se à avaliação por juízes especialistas em aspectos
pedagógicos, os quais avaliaram o Curso Online Saúde Mamária como plenamente
adequado em todos os quesitos. Este estudo contemplou, portanto, todos os seus
objetivos, contribui e continuará contribuindo para a acessibilidade do SOLAR, com
reflexos para a ampla comunidade de usuários apresentando-se como importante meio
de educação e promoção da saúde para mulheres cegas.
Palavras-chave: Enfermagem. Neoplasias da mama. Pessoas com deficiência.
Abstract: Breast cancer is a global disease for being the type of cancer that mostly kills
women worldwide. It is an illness for which there is no prevention, but practices for early
detection and the adoption of healthy habits. Besides the existence of risk factors that
increase the chances of developing this cancer such as genetic factors, family history,
among others, there are populations considered vulnerable to the disease, where blind
women are included. Therefore, it is important that health professionals develop
educational tools in accessible formats, providing information about the disease and how
to proceed to arrive at its early detection. A study developed in the Laboratory of Health
Communication, Department of Nursing, Federal University of Ceará developed and
evaluated an assistive technology for blind women in the form of an online course on
breast cancer with its focus on the early detection of the disease. The methodological
model used was Falkembach (2005), composed by the steps of Planning and Analysis,
Modeling, Development, Implementation, Evaluation and Distribution and maintenance
where all steps were contemplated. All methodological steps occurred from March to
December 2012. Initially, 15 HTML pages were developed, with the observance of
accessibility criteria, which were tested by evaluation software and two blind users.
Judges participated as evaluators and content experts in educational aspects. They
evaluated the Breast Health Online Course and completed Data Collection Instrument
specific to each specialty. Ethical aspects were re spected under the Resolution 196/96.
Regarding the evaluation of the software accessibility, 21 errors were detected. In the
evaluation of the accessibility and usability of the environment SOLAR, blind users have
identified specific barriers to access the sign up option, to accomplish it and to use the
Forum. However, the barriers were overcome. For the evaluation of content, the
specialized judges read and filled out the instrument. This step occurred three times,
until the content obtained maximum score (5 = fully adequate). The content was hosted
in the Online Learning Environment SOLAR, from Federal University of Ceará , which
was organized into five classes: [SAM] 1 Introduction to the use of SOLAR environment,
[SAM] 2 What is Breast Cancer?, [SAM ] 3 Early Detection of Breast Cancer,[SAM] 4
The Early Detection of Breast Cancer in the Brazilian Health System, [SAM] 5 Let's see
what you've learned? Its content presents four image files and an audio device, plus
three Forum proposed activities. After shipping the environment SOLAR, the content
was reviewed by expert judges in pedagogical aspects, which evaluated the Breast
Health Online C ourse as fully adequate in all aspects. This study achieved the
purposed goals. It contributed and continues to contribute to the accessibility of SOLAR,
with consequences for the broad community of users. It‟s an important means to health
education and health promotion for blind women.
Key words: Nursing. Breast neoplasms. Disabled persons.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5568
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Nº de Classificação: 19062
OLIVEIRA, Francisca Jane Gomes de. Avaliação das práticas de prevenção e
controle de infecção relacionada ao cateter venoso central: indicadores clínicos.
2013. p.98. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
Orientador: Caetano, Joselany Afio
Resumo: Os serviços de saúde vêm desenvolvendo ações e programas visando à
qualificação de seus processos de trabalho, com intuito de reduzir, prevenir e eliminar
deficiências da qualidade e que também atendam às necessidades e expectativas dos
usuários. Diferentes estratégias de avaliações das práticas em saúde têm sido
adotadas, permitindo a identificação das condições em que as práticas assistenciais
são executadas. As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos
usuários, e dentre estas, a infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter
venoso central, dada a mortalidade a ela associada, especialmente quando acomete
pacientes graves, internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Assim, este
estudo objetivou avaliar a conformidade e não conformidade das práticas de prevenção
de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central de curta
permanência (ICS-ACVC), por meio de indicadores clínicos em uma Unidade de
Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo observacional, seccional, com abordagem
quantitativa, estruturado a partir do “manual de avaliação das práticas de controle e
prevenção de infecção hospitalar”, realizado em um hospital da rede privada da cidade
de Fortaleza/Ceará. O universo do estudo foi composto pelas oportunidades de
avaliação das práticas selecionadas, realizadas pelos profissionais de saúde (médicos e
profissionais de enfermagem) em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva
da instituição e que passaram pelo procedimento de inserção do cateter venoso central
de curta permanência. A amostra baseou-se na conformidade esperada de 80%, com
2064 avaliações distribuídas entre as práticas selecionadas, realizadas por meio da
observação direta ou registro em prontuários. De acordo com os resultados
encontrados, o indicador CSPI apresenta maior índice de conformidade geral (62,5%),
em seguida o indicador CSCM apresenta conformidade geral inferior à ideal, com
apenas 45%, entretanto, quando analisado cada item que compõe este indicador, podese observar que essa inferioridade deve-se principalmente à não realização da práticas
de desinfecção de hubs e conectores com clorexidine 0,5% (17,5%) e troca de equipos
e transdutores conforme recomendação (13,5%). O indicador CSQI apresentou
conformidade geral baixa (12,5%), devido à não conformidade de algumas práticas
como: uso de campo estéril ampliado no momento de instalação do cateter (30%) e o
uso de antisséptico de veículo alcoólico para preparo da pele antes da punção (37,5%).
Já o indicador HMSEL apresentou índice de conformidade geral nulo. Conclui-se que,
embora a avaliação das práticas de registro de indicação, tempo de permanência,
inserção percutânea, presença de curativo oclusivo após inserção do cateter, registro e
periodicidade da troca do curativo do cateter tenham atingido conformidade similar ou
superior à esperada de 80%, as demais práticas precisam de uma nova elaboração de
estratégias que assegurem a adesão duradoura das práticas de controle e prevenção
de ICS-ACVC, associada à análise contínua de condições de trabalho e disponibilidade
de material.
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Palavras-chave: Cateteres Venosos Centrais. Indicadores de qualidade em assistência
à saúde. Infecções relacionadas a cateter.

Abstract: Health services has developed actions and programmes targeting the
qualification of its work processes, in order to reduce, prevent and elimiinar quality
deficiencies and which also meet the needs and expectations of users. Different
evaluations of strategies in health practices has been adopted, allowing the identification
of the conditions under which assists practices are performed. Hospital-acquired
infections pose significant risk to the health of users, and among these, bloodstream
infection central venous catheter-related, given the associated mortality, especially when
it involves serious patients admitted to intensive care unit (ICU). Thus, this study aimed
to evaluate compliance and non-compliance of practices for the prevention of infection of
the bloodstream of central venous catheter related sojourn (ICS-ACVC), through clinical
indicators in a therapy unit Intensive. This is an observational study, sectional, with
quantitative approach, structured from the "Handbook of practical assessment of
hospital infection control and prevention", held in a private network hospital of
Fortaleza/Ceará. The universe of study was composed of selected practices
assessment opportunities, conducted by health professionals (doctors and nursing
professionals) in patients hospitalized in the intensive care unit of the institution and who
went through the procedure of central venous catheter insertion of sojourn. The sample
was based on expected 80% compliance with 2064 evaluations distributed among
selected practices, carried out by means of direct observation or record in charts.
According to the results, the CSPI, indicator presents greater overall compliance index
(62.5%), then the CSCM indicator, presents general compliance less than ideal, with
only 45%, however when analysed each item that makes up this indicator it can be
observed that this inferiority is mainly the non-realization of the practice of disinfection of
hubs and connectors with 0.5% (17.5%) also and exchange of equipment and
transducers as recommendation (13.5%). The CSQI indicator, presented general
compliance low (12.5%), due to non-compliance of some practices such as: use of
sterile field expanded at the time of installation of the catheter (30%) and the use of
antiseptic of vehicle alcohol for skin preparation before the LP (37.5%). Already the
HMSEL indicator presented general compliance index null. It is concluded that, although
the evaluation of registration practices, on-call time, percutaneous insertion, presence of
Occlusive dressing after catheter insertion, registry and periodicity curative catheter
Exchange have reached compliance similar to or greater than 80% expected, other
practices need a new elaboration of strategies that ensure lasting adhesion control
practices and prevention of ICS-ACVC, associated with the analysis continues working
conditions and availability of material.
Key words: Central Venous Catheter. Catheter related infections. Quality indicators.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8290
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BEZERRA, Cleide Gomes. Atenção pré-concepcional de mulheres com diabetes
mellitus pre-gravídico assistidas no SUS. 2012. p.103. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Ramalho, Escolastica Rejane Ferreira Moura
Resumo: O cuidado pré-concepcional de mulheres com DM pré-gravídico é
reconhecido por seus benefícios à mulher e ao concepto em vários países, devendo ser
garantido como estratégia para a redução da morbidade e da mortalidade materno-fetal.
Objetivamos analisar a atenção pré-concepcional direcionada a mulheres com DM prégravídico assistidas no SUS, tendo como objetivos específicos descrever o percurso de
gestantes com DM na rede de saúde do SUS-Fortaleza, conhecer o perfil clínico e
reprodutivo de mulheres com DM pré-gravídico, verificar os cuidados recebidos por
essas mulheres na pré-concepção e identificar o conhecimento das mesmas quanto aos
riscos maternos e fetais. Tratou-se de estudo descritivo e exploratório com abordagem
mais qualitativa, realizado em quatro unidades de referência para gestação de alto risco
que compõe o sistema de saúde de Fortaleza, Ceará, Brasil. Os dados foram coletados
de abril a setembro de 2012, envolvendo 41 gestantes, pela triangulação de técnicas, a
incluir: entrevista, observação livre com anotações de campo e revisão do cartão da
gestante e/ou do prontuário. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Ceará, conforme protocolo nº 90/12 e foram atendidas as
recomendações da Resolução 196/96 que trata de pesquisa envolvendo seres
humanos. A media da idade do grupo (30,3±5,34) mostrou-se de risco para o DM tipo 2
e a média da escolaridade (9,79±3,72 anos) pode ser um fator facilitador da prática dos
cuidados pré-concepcionais pelas mulheres. Parceria fixa foi referida por 96,7% das
gestantes; 76,7% não planejaram a gestação atual; 26,7% desconheciam seu tipo de
diabetes. Predominou o tempo de diagnostico do DM até 10 anos, o que é compatível
com menor incidência de comorbidades, sendo estas referidas por 33,4% das
gestantes; 56,7% das entrevistadas tinham entre 2 e 4 gestações, com paridade não
superior a 4 partos. O histórico de aborto e natimorto que são repercussões previstas
entre mulheres com DM pré-gravídico que não adotam cuidados pré-concepcionais
estava presente em 40%. Anterior a gestação atual, 20% das gestantes estavam sem
qualquer prática contraceptiva, condição que as coloca sob risco de engravidar em
momento clínico desfavorável. Sobre os cinco cuidados pré-concepcionais específicos
para este grupo, somente um cuidado era praticado por 6,6%. Apenas uma unidade de
saúde da pesquisa foi citada como fonte de orientação, sendo enfermeiros e médicos
citados por 16,8% das gestantes como responsáveis pela orientação. Recursos para o
monitoramento glicêmico pré-conceptivo estava disponível entre 10% das entrevistadas.
Quanto ao conhecimento sobre os riscos maternos e fetais, 60% referiu tê-lo adquirido
na gestação atual. Portanto, parte das gestantes com DM pré-gravídico pesquisadas
necessita de maior orientação sobre cuidados pré-concepcionais e de recursos para a
monitorização do DM, no sentido de reconhecerem o melhor momento clínico para
gestar. Sugerimos aos gestores das políticas públicas locais o fortalecimento da rede
municipal de saúde no que concerne à assistência pré-natal de alto risco, designando e
equipando outras unidades do sistema local de saúde para esse atendimento e dando
suporte técnico e logístico as equipes de saúde.
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Planejamento familiar.
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FIUZA, Maria Luciana Teles. Religiosidade, adesão e qualidade de vida em pessoas
com HIV/AIDS em terapia antirretroviral. 2012. p. 79. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Galvão, Marli Teresinha Gimeniz
Resumo: Teve-se como objetivo geral avaliar a contribuição da religiosidade na
efetividade da adesão e da qualidade de vida das pessoas em uso da terapia
antirretroviral. Trata-se de estudo de corte transversal, exploratório, com abordagem
quantitativa, realizado no ambulatório de infectologia do Hospital Universitário Walter
Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará. Participaram 215 pessoas
infectadas pelo HIV, em uso de terapia antirretroviral (TARV) por meio de entrevista
estruturada, utilizada para a coleta de dados sociodemográficos e clínicos, sendo
aplicado três instrumentos: o Questionário de avaliação da adesão ao tratamento
antirretroviral (CEAT-VIH) que possui 20 itens; o Questionário para avaliação de
qualidade de vida (WHOQOL-HIV Bref), composto por 6 domínios; e a Escala de índice
de religiosidade da Universidade Duke (Duke Religious Index ? Durel) com três
dimensões: Religiosidade Organizacional (RO), Religiosidade Não-Organizacional
(RNO) e Religiosidade Intrínseca (RI). Os dados coletados foram analisados utilizando
o STATA v.11. Foram descritos os totais das principais características do estudo e
estratificados de acordo com os graus de adesão. Foram realizadas análises bivariadas,
aplicados diferentes testes para comparação entre proporções e correlações. Para
avaliação da consistência interna das respostas aos itens dos instrumentos, foi utilizado
o coeficiente Alfa de Cronbach. Para avaliar a magnitude da adesão, foi utilizada a
prevalência e a Razão de Prevalência. Em todas as análises foi adotado o nível de
significância estatística de 5%. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
do HUWC. Os resultados demonstraram que as mulheres se apresentaram 45% menos
aderentes do que os homens. As pessoas com idades entre 50 a 59 anos são
aproximadamente três vezes menos aderentes. Ser heterossexual, possuir menores
rendimentos, ter menores anos de estudo e estar desempregado, possuir três os mais
filhos e coabitar com quatro pessoas ou mais são as situações indicativas de menores
níveis de adesão. Em relação à adesão aos antirretrovirais e a religiosidade observouse que a medida que reduz o tempo para as atividades religiosas privadas também é
reduzido o grau de adesão. Em relação à religiosidade e a qualidade de vida existe
possível relação entre apresentar condições físicas e o aumento da frequência a
encontros religiosos e contar com suporte social possivelmente amplia e frequência a
encontros religiosos. As pessoas que participam de atividades religiosas privadas
possuem aumento das crenças pessoais, religiosas e espirituais. Quanto a relação da
adesão e a qualidade de vida, os domínios de qualidade de vida e os grupos de adesão
(inadequada/adequada) se diferiram entre si. Conclui-se que ser mulher, viver com
poucos rendimentos, ter frequentado menos a escola, ter mais idade, ter mais filhos e
morar coabitar com várias pessoas implicam em nível inadequado de adesão a TARV.
Foi evidenciado que a religiosidade promove restrita influencia na adesão, entretanto a
adesão repercute substancialmente na qualidade de vida.
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Palavras-chave: Adesão à medicação. HIV/AIDS. Qualidade de vida. Religião.

Abstract: The general aim was to assess the contribution of religiosity to the
effectiveness of adherence and quality of life in people under antiretroviral therapy. A
cross-sectional study with a quantitative approach was developed at the outpatient clinic
for infectious diseases of Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) at Universidade
Federal do Ceará, Brazil. Participants were 215 people infected by HIV and under
antiretroviral therapy (ARVT) between March and June 2012. A structured interview was
used to collect sociodemographic and clinical data, and three instruments were applied:
the Antiretroviral treatment adherence assessment questionnaire (CEAT-VIH), which
consists of 20 items; the Quality of life assessment questionnaire (WHOQOL-HIV Bref),
including six domains: and the Duke Religious Index – Durel, comprising three
dimensions: Organizational Religiosity (OR), Non-Organizational Religiosity (NOR) and
Intrinsic Religiosity (IR). The collected data were analyzed using STATA v.11. Total
scores for the main characteristics were described and stratified according to the
adherence levels. Bivariate analyses were performed and different tests were applied to
compare proportions and correlations.To evaluate the internal consistency of the
answers to the instrument items, Cronbach‟s Alpha coefficient was used. To assess
adherence, prevalence and the Prevalence Ratio were used. In all analyses, statistical
significance was set at 5%. The study received approval from the research ethics
committee at HUWC. The results demonstrated that the women were 45% less adherent
than the men. Adherence levels are approximately three times lower among people
between 50 and 59 years of age. Being heterosexual, gaining a lower income, having
less years of education and being unemployed, having three or more children and living
with four people or more are situations that indicate lower adherence levels. As regards
adherence to antiretroviral therapy and religiosity, it was observed that shorter time for
private religious activities also reduces adherence levels. As regards religiosity and
quality of life, a possible relation exists between physical conditions and increased
participation in religious meetings. Counting on social support can enhance attendance
of religious meetings. People who participate in private religious activities show higher
levels of personal, religious and spiritual beliefs. Concerning the relation between
adherence and quality of life, distinctions are found between the quality of life domains
and adherence groups (inappropriate/appropriate). In conclusion, being a woman, living
on a low income, lower education level, older age, more children and living with different
people entail an inappropriate adherence level to ARVT.As evidenced, the influence of
religiosity on adherence is restricted, while adherence substantially affects quality of life.
Key words: Medication adherence . HIV/AIDS. Quality of life. Religion
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6989
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Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
Orientador: Caetano, Joselany Afio
Resumo: Este estudo trata da construção e validação de um protocolo de terapia de
nutrição enteral para pacientes adultos em uso de sonda enteral. É um estudo
metodológico, em que, na sua primeira fase, realizou-se a revisão integrativa da
literatura a respeito da atuação do enfermeiro frente a um paciente adulto com
indicação de terapia de nutrição enteral. Para tanto, se procedeu à busca de estudos
em bases de dados nacionais e internacionais, onde foram selecionados 36 estudos
que atenderam aos critérios de inclusão, nas bases de dados SCIELO, LILACS,
LEYES, MEDLINE, CINAHL e BDTD, após o cruzamento dos descritores controlados:
nutrição enteral, alimentação enteral e terapia nutricional, e suas traduções em inglês e
espanhol. A leitura e a síntese dos estudos apontaram para quatro linhas de atuação
relacionadas à TNE que orientaram na operacionalização da construção do protocolo. A
coleta de dados com os especialistas aconteceu no período de junho a setembro de
2012, sendo usado um formulário contendo dados referentes aos especialistas e dados
avaliativos do protocolo. O estudo respeitou os preceitos éticos e recebeu a aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará sob Protocolo de
número 05/12. A primeira versão do instrumento foi composta de duas seções. A
primeira é composta de 20 itens distribuídos em seis domínios e se refere ao critério de
indicação da TNE, qual tipo de sonda: oro ou nasoenteral, e ao procedimento da sua
inserção, como deve ser a administração de dieta e medicamentos. A segunda seção
possui sete domínios com 12 itens que ilustram as situações em que pode ocorrer a
interrupção da dieta. O protocolo foi avaliado por meio de cinco itens, que
correspondiam a cinco níveis de respostas possíveis dispostas em uma escala de Likert
variando de 1 a 5, sendo considerados: 1- inadequado e 5- totalmente adequado.
Procedeu-se à análise teórica do protocolo, submetendo-se à avaliação de 15
especialistas. Após os testes estatísticos (coeficiente a de Cronbach e Índice de
Validade de Conteúdo) e as alterações decorrentes das sugestões dos especialistas,
obteve-se a segunda versão do protocolo formada por duas seções com 21 itens na
primeira seção, distribuídos nos seis domínios, e 12 itens na segunda seção,
distribuídos em seis domínios, e também com remodulação dos itens após análise
criteriosa das sugestões. Conclui-se, portanto, que foi possível construir um protocolo
de TNE e que o mesmo envolve e representa o conteúdo do constructo que se
pretende, pois o coeficiente de correlação intraclasse foi a=0,83. Pode-se concluir que a
versão final do protocolo é válida para usar na prática hospitalar.
Palavras-chave: Estudos de validação. Nutrição enteral. Pesquisa metodológica em
enfermagem.

Abstract: This study deals with the construction and validation of a protocol for enteral
nutrition therapy for adult patients on enteral tube. It is a methodological study, in which,
in its first phase, we performed an integrative review of the literature regarding the role
of the nurse in an adult patient with indication for enteral nutrition therapy. So, we
proceeded to search for studies on foundations of national and international data, where
36 studies that met the inclusion criteria, the databases SciELO, LILACS, LEYES,
MEDLINE, CINAHL and BDTD data were selected, after matching the descriptors
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controlled: enteral nutrition, enteral feeding and nutritional therapy, and their translations
in English and Spanish. The reading and synthesis of studies pointed to four lines of
action related to ENT who guided the operationalization of the construction of the
protocol. Data collection took place with experts in the period June to September 2012,
and used a form containing data regarding experts and evaluative protocol data. The
study complied with the ethical guidelines and received approval from the Federal
University of Ceará under number 05/12 Protocol Committee of Research Ethics. The
first version of the instrument consisted of two sections. The first is composed of 20
items divided into six domains and refers to the indication criteria of TNE, which type of
probe: oro or nasogastric, and the procedure of its insertion, as should be the
administration of medications and DIET. The second section has seven domains with 12
items that illustrate situations where the interruption of the diet can occur. The protocol
was assessed by five items, which correspond to five levels arranged in a Likert scale
ranging from 1 to 5 possible answers being considered: 1 - 5 and inappropriate - entirely
appropriate. Proceeded to the theoretical analysis of the protocol undergoing review of
15 experts. After statistical tests (Cronbach coefficient a and Content Validity Index) and
changes arising from suggestions from experts, we obtained the second version of the
protocol consists of two sections with 21 items in the first section, distributed in six
areas, and 12 items in the second section, divided into six areas, and also refurbishment
of items after careful analysis of the suggestions. Therefore, it was concluded that it was
possible to build a protocol TNE and that it involves and represents the content of the
construct that is intended as the intraclass correlation coefficient was a = 0.83. It can be
concluded that the final version of the protocol is valid for use in hospital practice.
Key words: Enteral nutrition. Validation studies. Nursing methodology research.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6854

Nº de Classificação: 18901
AIRES, Gabrielle Fávaro Holanda. Fatores de risco cardiovascular em crianças e
adolescentes. 2013. p.73. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Silva, Viviane Martins da
Resumo: O presente estudo abordou os fatores de risco cardiovascular na população
específica de crianças e adolescentes, no ambiente escolar, investigando a prevalência
destes fatores de risco. O enfermeiro, pode atuar neste ambiente e contribuir para o
desenvolvimento de hábitos promotores da saúde cardiovascular, representando a
possibilidade de prevenção mais efetiva da ocorrência de eventos cardiovasculares.
Estudo do tipo transversal, com cenário composto pelas escolas da rede pública de
Fortaleza, população: criança e adolescentes com idades entre 7 e 14 anos. Amostra
não-probabilística, aleatória, com um total de 204 estudantes. Notou-se que o grupo
apresentou predominância masculina; 70,6% foram classificados como eutróficos;
11,3% estavam com sobrepeso. Quanto à porcentagem de gordura corporal, as faixas
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normal e sobrepeso foram as mais identificadas. Quanto à classificação segundo os
valores de pressão arterial, o grupo foi predominantemente normotenso. A maioria
(74,5%) dos estudantes realizava atividade física. A mediana de escolaridade foi de 05
anos de estudo. Os estudantes tinham mediana de 12 anos de idade. Os estudantes do
sexo feminino apresentaram maior frequência de valores alterados de pressão arterial,
de gordura corporal, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos, realizavam com menos
frequência atividade física adequada. Os estudantes do sexo masculino alimentavam-se
com mais frequência à TV (35%). Dos 204 estudantes avaliados, 51 (24%)
apresentavam alteração da pressão arterial, destes, 32 (5,7%) tinham familiar
diagnosticado com hipertensão, sendo 20 (9,8%) de segundo grau e 14 (6,9%) de
primeiro grau. Acredita-se que estudar fatores de risco possibilita ao enfermeiro traçar
planos de ação e estratégias comunitárias dentro da Estratégia Saúde da Família como
no Programa Saúde da Escola. O impacto destas intervenções seriam visualizados à
longo prazo, quando a população apresentasse redução de casos novos ou retardo na
apresentação de sequelas e complicações associadas.
Palavras-chave: Criança. Fatores de risco. Saúde escolar.

Abstract: The present study addressed the cardiovascular risk factors in specific
populations of children and adolescents in the school environment, investigating the
prevalence of these risk factors. The nurse can work in this environment and contribute
to the development of habits of cardiovascular health promoters, representing the
possibility of more effective prevention of cardiovascular events. Cross-sectional study,
with scenery composed of the public schools in Fortaleza, population: children and
adolescents aged 7 to 14 years. Non-probability sample, random, with a total of 204
students. It was noted that the group presented predominantly male, 70.6 % were
classified as normal, 11.3 % were overweight. As for the percentage of body fat, normal
and overweight ranges were the most identified. Regarding the classification according
to the values of blood pressure, the group was predominantly normotensive. The
majority (74.5 %) of students performed physical activity. The median education level
was 05 years of study. The students had a median age of 12 The female students had a
higher frequency of abnormal values of blood pressure, body fat, total cholesterol, LDL,
HDL, triglycerides, performed less frequently adequate physical activity. The male
students fed up with the TV more often (35 %). Of the 204 students assessed, 51 (24 %)
had blood pressure change, of these, 32 (5.7 %) had a family diagnosed with
hypertension, 20 (9.8%) of high school and 14 (6.9%) first degree. It is believed that
studying risk factors allows nurses to draw up action plans and strategies within the
Community Health Strategy as a Family Health Program in the School. The impact of
these interventions would be viewed in the long term, when the population of new cases
present reduction or delay in the presentation of sequelae and complications.
Key words: School health. Child. Risk factors.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6558
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Nº de Classificação: 18846
LIMA, Diego Jorge Maia. Análise da vulnerabilidade ao HIV/AIDS de homens que
fazem sexo com homens segundo práticas sexuais. 2013. p.86. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e educação em saúde
Orientador: Aquino, Priscila de Sousa
Resumo: No contexto epidemiológico da AIDS, os homens que fazem sexo com
homens tem sido uma categoria prioritária para ações de prevenção, devido à adoção
de práticas sexuais desprotegidas, à aquisição de comportamentos de risco e ao
estigma e à discriminação. Assim, uma política de prevenção efetiva para este
subgrupo deve estar focada na perspectiva da minimização da vulnerabilidade dos
grupos, por meio da ação sobre os diversos aspectos individuais, sociais e
programáticos. O estudo tem como objetivo analisar a vulnerabilidade ao HIV/AIDS dos
homens que fazem sexo com homens a partir das práticas sexuais. Estudo quantitativo,
transversal e correlacional, realizado em dois locais de sociabilidade gay, localizados na
região central da cidade de Fortaleza, Ceará. A população compreendeu os homens
que fazem sexo com homens que frequentam a cena gay de Fortaleza. A amostra do
estudo foi obtida por conveniência e compreendeu 257 indivíduos. O instrumento
utilizado foi submetido à validação de face e conteúdo por 03 juízes e consistiu em um
formulário estruturado em quatro partes distintas: identificação, identidade sexual,
histórico sexual e práticas sexuais. Foram investigadas associações entre as variáveis
dependentes e independentes do estudo. Realizou-se análise bivariada usando o teste
qui-quadrado de Pearson com um nível de significância menor que 0,05, para
investigação de associação entre as variáveis. A análise comparativa das médias foi
realizada pelo ANOVA e pelo teste t de Student. Os resultados evidenciaram que
quanto a caracterização sociodemográfica, a faixa etária de 18 a 24 anos apresentou
45,5% (117), média 27,19 anos, 89,2% (229) eram alfabetizados, com, no mínimo,
ensino médio completo, solteiros 86,4% (222), católicos 52,9% (136) e 57,6% (148)
pardos. Nos dados da identidade sexual, predominou a preferência pelo termo
homossexual, com 44,7% (115) e o apoio familiar foi referido por 43,6% (112). A maioria
dos respondentes relatou a realização do sexo oral, representando 95,7% (246).
Enquanto, 44% (113) responderam "não uso" o preservativo no sexo oral. Quanto ao
sexo anal, quase a totalidade dos sujeitos referiu a prática do sexo anal, que
representou 98,4% (253). Revelou-se, que 73,5% (189) dos indivíduos assumiam o
papel ativo e passivo na relação e que 71,6% (184) dos entrevistados referiu o uso do
preservativo "sempre". O envolvimento em relação sexual desprotegida apresentou
diferença estatisticamente significante quando associado a possuir parceria fixa
(p=0,000), utilização do preservativo no sexo oral (p=0,000) e no sexo anal (0,004).
Constata-se a influência marcante da vulnerabilidade individual e social na
determinação das situações de suscetibilidades do grupo estudado frente ao HIV/AIDS,
como a alta prevalência de realização de sexo oral desprotegido e a associação
significativa da prática sexual desprotegida com a parceria fixa. Recomenda-se uma
abordagem específica desses fatores para uma melhor compreensão da epidemia de
aids nesse segmento. Conclui-se que a suscetibilidade do subgrupo de homens que
fazem sexo com homens e a compreensão de suas particularidades constituem, ainda,
um grande desafio a ser enfrentado em todos os espaços em que condições de risco
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para aquisição do HIV/AIDS estejam presentes.
Palavras-chave: HIV/AIDS. Homossexualidade masculina. Vulnerabilidade em saúde.

Abstract: In the epidemiological context of AIDS, men who have sex with men has been
a priority category for prevention, due to the adoption of unprotected sexual practices,
the acquisition of risk behaviors and stigma and discrimination. Thus, a policy of
effective prevention for this subgroup should be focused on the perspective of
minimizing the vulnerability of groups, through action on the various individual, social
and programmatic aspects. The study aims to analyze the vulnerability to HIV / AIDS in
men who have sex with men from sexual practices. Cross-sectional and correlational
study, conducted at two sites of gay sociability, located in the central region of the city of
Fortaleza, Ceará. The study population consisted of men who have sex with men
attending gay scene Fortaleza. The study sample was obtained by convenience and
included 257 individuals. The instrument used was subjected to face validity and content
by 03 judges and consisted of a structured form into four distinct parts: identification,
sexual identity and history of sexual practices and sexual practices. Data collection took
place during the months of December 2010 to March 2011. Associations between the
dependent and independent variables of the study were investigated. We conducted
bivariate analysis using the chi- square test with a significance level less than 0.05, to
investigate the association between variables. The comparative analysis of means was
performed by ANOVA and the Student t test. The results showed that as
sociodemographics , age range 18-24 years, had 45.5 % (117), average 27.19 years,
89.2% (229) were literate, with at least completed high school singles, 86.4% (222),
Catholic 52.9%(136) and 57.6% (148) browns. The facts of sexual identity, homosexual
predominant preference for the term, with 44.7% (115) and family support was reported
by 43.6% (112). The majority of respondents reported performing oral sex, accounting
for 95.7 % (246). While 44 % (113) answered "do not use” condoms in oral sex . As for
anal sex, almost all of the subjects reported practicing anal sex, which represented 98.4
% (253). It was revealed that 73.5% (189) of the subjects assumed the active and
passive role in the relationship and that 71.6 %(184) of respondents reported using
condoms " always ". Engaging in unprotected sexual intercourse statistically significant
difference when associated with having a regular partner (p = 0.000), use of condoms in
oral sex (p = 0.000) and anal sex (0.004). Notably, there is a remarkable influence of
individual and social vulnerability in the determination of situations susceptibilities of the
study group on HIV / AIDS, as the high rate of performing unprotected oral sex and
significant association of unprotected sexual act with a regular partner. We recommend
a specific approach to these factors for a better understanding of the AIDS epidemic in
this segment. It is concluded that the susceptibility of the subgroup of men who have sex
with men and the understanding of their specificities, still constitute a major challenge to
be faced in all areas where hazardous conditions for the acquisition of HIV / AIDS are
present.
Key words: Male homosexuality. HIV. Health vulnerability.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7179
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Nº de Classificação: 19024
CAVALCANTE, Layana de Paula. Cuidado do enfermeiro ao potencial doador de
órgãos: implicações no processo doação-transplante. 2014. p.149. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as políticas práticas de saúde
Orientador: Braga, Violante Augusta Batista
Resumo: Objetivou-se analisar a prática dos enfermeiros de terapia intensiva junto ao
paciente potencial doador de órgãos e tecidos. Trata-se de uma pesquisa exploratória,
descritiva e analítica, com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado em um Centro
de Terapia Intensiva (CTI) clínico de um hospital público estadual em Fortaleza - CE.
Os sujeitos do estudo foram 30 Enfermeiros que atuam no serviço. A produção de
dados ocorreu entre agosto e dezembro de 2013, após aprovação pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Instituição, conforme Parecer nº 376.423. Os dados deste estudo foram
produzidos através de entrevista e a partir da observação sistemática. Na análise do
material optamos pela técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, segundo
Bardin (2011). Para a ordenação do material empírico e constituição do corpus,
aplicamos a técnica de análise categorial. O processo de análise e discussão foi
construído com base no discurso do Enfermeiro do CTI, nas informações da
observação e diário de campo. O processo de análise e discussão iniciou-se com o
agrupamento e classificação do material produzido em quatro categorias e dez
subcategorias. As categorias definidas foram: O processo de doação de órgãos;
Dimensões do cuidado do Enfermeiro ao paciente potencial doador; Percepção do
Enfermeiro sobre a sua prática junto ao paciente potencial doador de órgãos e tecidos;
Impacto da assistência do Enfermeiro na concretização da doação de órgão e tecidos.
A observação sistemática da assistência dos Enfermeiros ao potencial doador de
órgãos foi utilizada como contra ponto ao discurso dos sujeitos ao definirem sua prática
junto ao paciente e sua família. A percepção dos Enfermeiros acerca do processo de
doação de órgãos está permeada por questões culturais, filosóficas, éticas e
emocionais, relacionadas ao: significado da doação de órgãos; falta de capacitação
técnico-científica; dificuldades emocionais de lidar com o paciente e com a família. O
processo de doação de órgãos e tecidos é complexo e, muitas vezes, difícil para os
envolvidos. Constatamos que o Enfermeiro, apesar de reconhecer que não possui
formação técnica específica para atuar junto a este tipo de clientela, considera que
desempenha um papel determinante no processo doação-transplante. Em sua prática,
desenvolve o cuidado voltado, principalmente, para a monitorização e manutenção
hemodinâmica e, também, para orientar e acolher os familiares, considerando que
todos estes cuidados podem ser determinantes ao sucesso da concretização da
doação. As dificuldades vivenciadas pelo Enfermeiro têm repercussões pessoais que
influenciam em sua saúde física e emocional, e, também, na qualidade da assistência
ou desassistência ao paciente e sua família. A aproximação da realidade estudada nos
permitiu conhecer um pouco da prática complexa e multifacetada, desenvolvida pelo
Enfermeiro, em um ambiente tenso e crítico, onde a dor, o sofrimento, a morte, a vida, a
esperança, a insegurança e tantos outros sentimentos, se misturam e se dimensionam
na individualidade de cada profissional e do paciente e da sua família.
Palavras-chave: Enfermagem. Morte encefálica. Transplante de órgãos.
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Abstract: This study aimed to analyze the practice of nurses along with the patients who
are potential organ and tissue donors. This is an exploratory, descriptive and analytical
study with qualitative approach. The study took place in a medical Intensive Care Unit
(ICU) of a public hospital in Fortaleza-CE, Brazil. The study population consisted of 30
nurses who work in the service. Data production occurred between August and
December 2013, after approval by the Research Ethics Committee of the Institution
under protocol No. 376.423. It happened through interviews and systematic observation.
To analyze the material, we employed the thematic content analysis technique proposed
by Bardin (2011). To sort the empirical material and build the corpus, we applied the
categorical data analysis technique. For the analysis and discussion process, we used
the speeches of ICU nurses in the information of observation and field diary. The
analysis and discussion process began by grouping and classifying the material
produced in four categories, and ten subcategories. The thematic classes defined were:
The process of organ donation; Dimensions of nursing care to the potential donor
patient; Nurse's perception about their practice with the patient potential donor organs
and tissues; Impact of nursing in achieving organ donation and tissue. We used the
systematic observation of nurses' assistance to potential organ donor as a counter point
to the individuals' speech when defining their practice with the patient and their family.
The nurses' perception about the organ donation process is loaded with cultural,
philosophical, ethical, and emotional issues related to the meaning of organ donation,
lack of technical and scientific training, and emotional difficulties in dealing with the
patient and family. The organ and tissue donation process is complex and often difficult
for those involved. We verified that the nurses, despite acknowledging the lack of
specific technical training to work with this type of clientele, consider they play a
determinant role in the donation and transplantation process. In their practice, they
develop care aimed primarily at the hemodynamic monitoring and maintenance and at
guiding and welcoming the family, considering that such care may be crucial to the
successful achievement of the donation. The difficulties experienced by nurses have
personal repercussions that influence their physical and emotional health, as well as the
quality of care or lack of assistance to the patient and their family. The approximation of
reality in study allowed us to learn a little of the complex and multifaceted practice that
nurses develop in a tense and critical environment, where pain, suffering, death, life,
hope, insecurity, and so many other feelings mingle and take place in the individuality of
each professional and the patient and their family.
Key words: Nursing. Organ transplantation. Brain death.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8293/1/2014_dis_lpcavalcante.pdf
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MARTINS, Larissa Castelo Guedes. Revisão das características definidoras e dos
fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem "estilo de vida sedentário"
em indivíduos com hipertensão arterial. 2013. p.82. Dissertação de Mestrado
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(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Lopes, Marcos Venícios de Oliveira
Resumo: O reconhecimento de bons indicadores clínicos e de suas características de
acurácia, para determinado diagnóstico de enfermagem, permite que o enfermeiro
identifique com maior precisão o diagnóstico e favorece efetivamente a aplicação
prática do processo de trabalho de enfermagem. Diante da importância de se identificar
indicadores clínicos acurados, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar
as características definidoras (CD) e os fatores relacionados (FR) do diagnóstico de
enfermagem "Estilo de vida sedentário" (EVS) revisado por Guedes (2011) em
indivíduos com hipertensão arterial (HA). Estudo do tipo transversal, realizado com 285
indivíduos com hipertensão arterial, com idade entre 19 e 59 anos, acompanhados em
um centro de atendimento ambulatorial, em Fortaleza, Ceará. A coleta de dados foi
realizada utilizando um formulário baseado nas referências empíricas das CD e os FR
propostos na revisão de Guedes (2011), por meio de entrevista e exame físico. As
informações obtidas foram analisadas pela pesquisadora para determinar a presença
ou ausência das CD e dos FR e, posteriormente, foram encaminhadas aos enfermeiros
especialistas que executaram a inferência diagnóstica. Foram utilizados os softwares
EXCEL, SPSS e R para organização e análise estatística dos dados. O nível de
significância adotado no estudo foi 5%. A maioria da amostra era do sexo feminino,
procedente da capital, morando com companheiro e com diagnóstico de Diabetes
mellitus. Metade da amostra tinha até 53 anos, tempo de escolaridade de até 10 anos,
renda per capita de até R$ 500,00 e diagnóstico de hipertensão arterial há mais de 10
anos. As CD mais frequentes entre os pacientes com de HA foram "flexibilidade das
articulações diminuída" (93,7%), "excesso de peso" (85,3%), "não realiza atividades
físicas no tempo de lazer" (83,9%) e "verbaliza preferência por atividades com pouco
exercício físico" (83,9%). Do total de CD avaliadas, somente cinco apresentaram
significância estatística. Os FR mais frequentes foram"falta de recursos (tempo,
dinheiro, lugar, segurança, equipamento) para a prática de exercício físico"
(87,45%),"conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à
saúde e/ou sobre as consequências do sedentarismo" (78,6%) e "falta de apoio social
para a prática de exercício físico" (76,8%). De um total de 11 FR avaliados, sete
apresentaram associação significante com o diagnóstico EVS. A prevalência do
diagnóstico em questão foi 55,8%. “A CD escolhe rotina diária sem exercício físico” foi a
principal característica para este diagnóstico, apresentando uma sensibilidade de 100%
e um elevado valor de especificidade (84,13%). Três características definidoras não
apresentaram significância estatística a partir da análise das razões de verossimilhança
e odds ratio diagnóstica: “Excesso de peso”, “Flexibilidade das articulações diminuída” e
“Força muscular diminuída”. Os FRs "falta de motivação para a prática de exercício
físico" e "falta de interesse em se exercitar" apresentaram as maiores razões de
prevalência (RP = 5,358). Constatou-se neste estudo que a maior parte desses novos
elementos encontrados na revisão de Guedes (2011) é relevante para a identificação
acurada do diagnóstico EVS. Dessa forma, espera-se que estas informações possam
contribuir para uma prática de enfermagem eficiente e sistematizada, com ênfase na
promoção da saúde de pessoas com hipertensão arterial.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Estilo de vida sedentário. Hipertensão.
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Abstract: The recognition of good clinical indicators and characteristics of accuracy for
certain nursing diagnosis allows nurses to identify more accurately the diagnosis and
effectively promotes the practical application of the process of nursing work. Given the
importance of identifying accurate clinical indicators, this study will be developed in order
to analyze the defining characteristics (DC) and related factors (RF) of the nursing
diagnosis "Sedentary Lifestyle" (SL) reviewed by Guedes (2011 ) in individuals with
hypertension. It was a cross-sectional study conducted with 285 individuals with
hypertension, aged between 19 and 59 years, followed at a center for outpatient care, in
Fortaleza, Ceará. Data collection was performed using a form based on empirical
references of DC and RF in reviewing proposed by Guedes (2011), by interview and
physical examination. The data obtained were analyzed by the researcher to determine
the presence or absence of DC and RF and later were referred to specialist nurses who
performed the diagnostic inference. It was used EXCEL, SPSS and R software for
organizing and analyzing statistical data. The level of significance was 5%. The
population was predominantly female, coming from the capital, living with a partner and
holder of Diabetes mellitus. Half of the sample had up to 53 years, education time up to
10 years, per capita income up to R$ 500.00 and have a diagnosis of hypertension for
over 10 years. The DC more frequent among patients with hypertension were "reduced
flexibility of the articulations" (93.7%), "excess weight" (85.3%), "it does not carry out
physical activities in the leisure time" (83.9 %) and "it verbalizes preference for activities
with little physical exercise" (83.9%). Of total DC evaluated, only five were statistically
significant. The RF more frequent were "lack of resources (money, time, place, security
and equipment) for the physical exercise" (87.45%), "defective knowledge on the
benefits that the physical activity brings to the health and / or on the consequences of
the sedentary life style" (78.6%) and "lack of social support for the practice of physical
exercise" (76.8%). A total of 11 RF evaluated, seven had a significant association with
the diagnosis SL. The prevalence of the diagnosis in question was 55.8%. The DC
"chooses routines without physical exercises" was the main characteristic for this
diagnosis, with a sensitivity of 100% and a high specificity value (84.13%). Three
defining characteristics were not statistically significant from the analysis of likelihood
ratios and diagnostic odds ratio: "excess weight", "reduced flexibility of the articulations"
and "reduced muscular strength." The RF "lack of motivation for practicing physical
exercise" and "lack of interest in exercising" had the highest prevalence ratios (PR =
5.358). It was found in this study that most of these new elements identified in the review
of Guedes (2011) are relevant to the accurate identification of diagnosis SL in people
with hypertension. Thus, it is expected that this information can contribute to efficient
and systematic nursing practice, with an emphasis on health promotion for people with
hypertension.
Key words: Sedentary lifestyle. Hipertension. Nursing diagnosis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7180
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MOTA, Elizabeth Moreira. Construção e validação de um instrumento para a visita
pré-operatória de enfermagem de cirurgia de mama. 2013. p.75. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Santos, Miria Conceição Lavinas
Resumo: A visita pré-operatória é o primeiro passo para a Sistematização da
Assistência de Enfermagem Perioperatória – SAEP, representando valioso instrumento
para a humanização da assistência de enfermagem. A utilização de um instrumento
permite nortear esta visita, em que serão registradas as necessidades biopsicossociais
e espirituais do paciente e estabelece uma comunicação entre os enfermeiros da clínica
e do bloco cirúrgico, garantindo a continuidade da assistência perioperatória. Este
estudo teve como objetivo construir e validar um instrumento de coleta de dados para a
visita pré-operatória de enfermagem (VPOE) de cirurgia de mama, fundamentado no
modelo Conjunto de Dados de Enfermagem Perioperatória (PNDS – Perioperative
Nursing Data Set), que padroniza diagnósticos de Enfermagem nos domínios
segurança, respostas fisiológicas e respostas comportamentais do paciente e família.
Para a construção do instrumento de coleta de dados foram consideradas quatro fases:
1) revisão da literatura e identificação dos itens importantes; 2) elaboração do
instrumento de coleta de dados; 3) avaliação por especialistas da área; 4) validação de
aparência e conteúdo, e 5) redução final do instrumento e análise estatística. Para a
busca dos artigos, nas bases de dados selecionadas, as palavras utilizadas como
descritores foram: mama, pré-operatório, perioperatório e enfermagem, realizando-se
todas as combinações possíveis. Após essa busca, foi elaborada a primeira versão do
instrumento de coleta de dados para a VPOE de cirurgia de mama, composto por 47
itens, organizado em três seções - dados estruturais, elementos de dados da
Enfermagem e dados de Enfermagem pré-operatória, distribuídos da seguinte maneira:
domínio segurança (06), domínio respostas fisiológicas (28) e respostas
comportamentais (13). Para a validação do conteúdo, os instrumentos foram
encaminhados para a apreciação de 22 juízes, expertos na área do construto, sendo 15
enfermeiras assistenciais, quatro docentes e três trabalhavam na assistência e na
docência. A concordância entre os juízes foi analisada pelo teste binomial, como
método de análise de proporção que compara as visões e opiniões entre os expertos a
respeito das mesmas questões. O nível de significância considerado foi de 5% (p>0,05).
Para a análise de concordância das respostas dos juízes para o instrumento, realizouse a análise das frequências das respostas (discordo totalmente, discordo, concordo
parcialmente, concordo, concordo totalmente), bem como se efetivou a análise
descritiva das sugestões de alterações dos juízes. A construção deste instrumento
norteará a visita pré-operatória, contribuindo na assistência de Enfermagem
perioperatória, assegurando um cuidado humanizado ao paciente cirúrgico.
Palavras-chave: Mama. Perioperatório. Pré - operatório.

Abstract: The preoperative visit is the first step for the Systematization of Perioperative
Nursing Care - SPNC, representing a valuable tool for humanizing nursing care. The use
of an instrument allows guiding this visit, where will be recorded the biopsychosocial and
spiritual needs of the patient and establishes a communication between the nurses and
583

the surgical clinic, ensuring continuity of perioperative care. This study aimed to develop
and validate an instrument to collect data for the preoperative visit nursing (PVN) breast
surgery, based on the model Data Set Perioperative Nursing (PNDS - Perioperative
Nursing Data Set), which standardized nursing diagnoses in the areas: safety,
physiological and behavioral responses of the patient and family. For the construction of
the instrument of data collection were considered four phases: 1) literature review and
identification of key items, 2) development of the instrument for data collection, 3)
evaluation by experts; 4) validation of appearance and content and 5) final reduction of
the instrument and statistical analysis. To search for articles in the databases selected,
the words used as descriptors were: breast cancer, preoperative, perioperative nursing,
performing all possible combinations. After this search, was drafted the first version of
the instrument for data collection for VPOE breast surgery consists of 47 items,
organized into three sections: structural data, data elements of nursing and nursing data
preoperative distributed follows: security area (06), domain physiological responses (28)
and behavioral responses (13).To validate the contents, instruments were referred for
assessment of 22 judges, experts in the area of the construct: 15 assistant nurses, 04
teachers and 03 of them worked in care and teaching. The agreement among the judges
was analyzed by the binomial test as a method of analysis that compares the ratio of
views and opinions among experts about the same issues. The level of significance was
set at 5% (p >0.05). For the analysis of the concordance of judges responses for the
instrument, the analysis of the frequencies of responses was conducted (strongly
disagree, disagree, partially agree, agree, strongly agree), and the descriptive analysis
of the suggested changes of the judges. The construction of this instrument will guide
the preoperative visit, contributing to perioperative nursing care, ensuring a humanized
care to surgical patients.
Key words: Breast cancer. Preoperative. Perioperative.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6171
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PINTO, Agnes Caroline Souza. Círculo de cultura com jovens usuários de
cocaína/crack visando a prevenção do HIV/AIDS. 2013. p.128. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Pinheiro, Patrícia Neyva da Costa
Resumo: Desde que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) começou a ser
reconhecida como problema de saúde pública, tem havido preocupação crescente com
o papel desempenhado pelos usuários de drogas na disseminação global do Vírus da
Imunodeficiência Adquirida (HIV), sendo esta, atualmente, a segunda causa de morte
entre eles. O estudo apresenta como objetivo geral promover, por meio dos Círculos de
Cultura, espaço crítico-reflexivo acerca da prevenção do HIV/aids junto aos jovens
usuários de cocaína/crack. Trata-se de pesquisa-ação, realizada de janeiro a setembro
de 2012. Os sujeitos do estudo foram dez jovens usuários de cocaína/crack, do sexo
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masculino, com idade entre 18 e 24 anos, acompanhados para tratamento de
dependência na comunidade terapêutica Desafio Jovem do Ceará. Os instrumentos e
as técnicas utilizados para coleta das informações foram: entrevista semiestruturada,
observação-participante, registro fotográfico, gravação dos discursos e registro em
diário de campo. Como método e técnica para articular a dimensão coletiva e interativa
da investigação proposta pela pesquisa-ação, utilizou-se o Círculo de Cultura. Deste
modo, foram realizados seis Círculos de Cultura construídos de acordo com as
seguintes etapas: o conhecer do universo individual e coletivo, seleção dos temas,
dinâmicas de sensibilização e problematização, reflexão teórico-prática, construção
coletiva do conhecimento e avaliação de cada círculo. Neste sentido, os jovens
discutiram e refletiram sobre: o viver dos jovens com as drogas, a vulnerabilidade do
usuário de drogas ao HIV/aids, a relação da Aids com as drogas, a prevenção e a
transmissão do HIV/aids e o que aprendemos sobre Aids? Os resultados dessas
discussões foram os seguintes: no início dos círculos, os jovens demonstraram
conhecimento sobre a aids bastante incipiente e desarticulado, com predominância de
mitos; relataram nunca terem feito uso de drogas injetáveis, porém se consideravam
vulneráveis às DST/AIDS visto que o compartilhamento de canudos e cachimbos para
o uso da cocaína/crack e a perda da consciência favoreciam ao não uso do preservativo
durante as relações sexuais e à multiplicidade de parceiros; os amigos desses jovens
foram os principais fatores de risco para que viessem a experimentar as drogas; as
festas, as “raves” eram lugares propícios para o início do uso de drogas, porém casas
abandonadas, escolas, e casas dos amigos, também foram incluídas como opções para
o consumo de drogas, e que a religião era muito importante para que os jovens
decidissem não usar mais as drogas e iniciassem o tratamento para dependência. O
processo educativo despertou nos nossos jovens o interesse e a necessidade de
conversar com seus pares acerca da problemática que envolvia as DST/AIDS e as
drogas, e, além disso, ensinou várias maneiras de trabalhar a questão das drogas nas
escolas com crianças e adolescentes que ainda não são usuários, ratificando que o
círculo possibilita a reflexão e a transformação do sujeito e do meio no qual ele está
inserido. Diante do exposto, o enfermeiro pode trabalhar com metodologias dialógicas e
participativas, como a de Paulo Freire, para favorecer a reflexão crítica do educador e
educando em prol da prevenção de DST/AIDS em usuários de cocaína/crack.
Palavras-chave: Adolescentes. Educação em saúde. Enfermagem. Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Abstract: Since the Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) began to be
recognized as a public health problem, there has been a growing concern about the role
of drug users in the global spread of the Human Immunodeficiency Virus (HIV), which is
currently the second leading cause of death among them. The main objective of this
study is to promote, through Culture Circles, a critical and reflective space on the
prevention of HIV/AIDS among adolescent cocaine/crack users. This is an action
research carried out from January to September 2012. The study subjects were ten
adolescent cocaine/crack users, male, aged between 18 and 24 years, followed for
chemical dependence treatment in the therapeutic community Desafio Jovem do Ceará.
The instruments and techniques used for data collection were semi- structured
interviews, participant observation, photographic register, recording the speeches and
field diary. As method and technique to articulate the collective and interactive
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dimension of the investigation proposed by action research, we used the Culture Circles.
Thus, six Culture Circles were designed according to the following steps: knowledge of
the individual and collective universe, themes selection, awareness and
problematization dynamics, theoretical and practical reflection, collective construction of
knowledge and assessment of each circle. For this purpose, the adolescents discussed
and reflected on the life of adolescents with drugs, the vulnerability of drug users to
HIV/AIDS, the relationship between AIDS and drugs, prevention and transmission of
HIV/AIDS and what we learn about AIDS. The results of these discussions were: in the
beginning of circles, the adolescents demonstrated incipient and disjointed knowledge
on AIDS, with prevalence of myths; they reported never having made use of injectable
drugs, but considered themselves vulnerable to STD/AIDS, since they share straws and
pipes for the use of cocaine/crack and the loss of consciousness favored the non-use of
condom during intercourse and multiple partners; the friends of these adolescents were
the main risk factors in starting to use drugs; rave parties were favorable places for
beginning to use drugs, however abandoned houses, schools and friends' houses were
also included as options for drug consumption; and that religion was very important for
adolescents stop using drugs and begin chemical dependence treatment. The
educational process arouse in adolescents the interest and the need to talk to their
peers about issues involving STD/AIDS and drugs, and also taught several ways to work
the issue of drugs in schools with children and adolescents who are not yet drug
users,confirming that culture circles enable reflection and transformation of the subjects
and the environment associated. Based on the above considerations, nurses can work
with dialogical and participatory methodologies, such as Paulo Freire's, to encourage
critical reflection of the educator and educate seeking the prevention of STD/AIDS
among cocaine/crack users.
Key words: Nursing. Health education. Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/4615/1/2013_dis_acspinto.pdf

Nº de Classificação: 18888
CAVALCANTE, Luana Duarte Wanderley. Validação de tecnologia assistiva para a
deficiente visual: utilização do preservativo feminino. 2013. p.103. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem na promoção da saúde, vinculada ao
projeto de pesquisa Pessoa com deficiência: investigação do cuidado de enfermagem
Orientador: Rebouças, Cristiana Brasil de Almeida
Resumo: Atualmente, a maioria dos recursos disponíveis não abrange de forma efetiva
o desenvolvimento da promoção da saúde nos seus diversos aspectos quando
aplicados às pessoas com deficiência visual, sobretudo no concernente à saúde sexual
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e reprodutiva. Diante desse cenário, existe a urgência em desenvolver métodos e
materiais acessíveis a esta clientela. A Tecnologia Assistiva (TA), além de favorecer as
pessoas com deficiência a igualdade de acesso às informações e ferramentas, propicia
maior independência, melhor qualidade de vida e inclusão social. Objetivou-se validar a
TA Construir para aprender a usar o preservativo feminino para mulheres deficientes
visuais por meio do acesso a distância. Estudo de validação de tecnologia,
desenvolvido na página web do Laboratório de Comunicação em Saúde do
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Utilizou-se como
referencial metodológico o modelo de Pasquali (2010). A coleta de dados ocorreu entre
maio e outubro de 2012. Participaram 17 juízes, sendo dez especialistas em saúde
sexual e reprodutiva e sete em educação especial. O estudo foi realizado em três
etapas: validação aparente e de conteúdo do instrumento de avaliação da TA por três
especialistas em saúde sexual e reprodutiva, validação da TA por sete especialistas em
saúde sexual e reprodutiva e validação da TA por sete especialistas em educação
especial. Para a análise, os dados foram descritos, avaliados individualmente e
organizados na forma de quadros e tabelas. Foram utilizados os programas
computacionais Excel 2010 e o Software SPSS versão 14.0 e também foi calculada a
adequação da representação comportamental dos itens. Além disso, foram comparadas
e analisadas as sugestões dos juízes. Os aspectos éticos foram respeitados segundo a
Resolução 196/96. Na validação do instrumento, os juízes apontaram a necessidade de
alterar alguns itens. Após as sugestões, o mesmo ganhou um conteúdo mais completo,
objetivo e de fácil leitura e compreensão. Na validação da TA pelos juízes de saúde
sexual e reprodutiva, ressalta-se que a maioria das respostas se concentrou nas
valorações concordantes com a tecnologia. Diante disto, pode-se inferir que não houve
discordância significativa, pois das 105 (100%) respostas, 97 (92,4%) versaram em
Plenamente Adequado (PA) e Adequado (A). Nesta área, alguns ajustes foram
incorporados à tecnologia, como por exemplo: acrescentar material (papel e saco) para
representar o colo do útero e descrever as partes do preservativo feminino. Na
validação da TA pelos especialistas em educação especial, verificou-se também que as
respostas se concentraram nas valorações concordantes, pois das 70 (100%)
respostas, 68 (97,1%) foram PA e A. Dentre os ajustes, foi pertinente adicionar que o
usuário deve ouvir as instruções por duas vezes e acrescentar um espaço de tempo
maior entre as instruções no áudio. De acordo com a análise comportamental dos itens,
verificou-se que, nas duas avaliações, todos os itens atingiram o parâmetro adotado de
70% (0,7) de concordância. Conclui-se que o instrumento foi validado e tornou-se capaz
de avaliar com precisão a TA. Esta, por sua vez, foi validada por dois tipos de
especialistas e está adequada quanto aos objetivos, estrutura/apresentação e
relevância. Acredita-se que a TA é um instrumento de promoção da saúde, válido e de
baixo custo, que poderá auxiliar mulheres com deficiência visual a utilizar o preservativo
feminino e, assim, evitar uma gravidez não desejada e o contágio com doenças
sexualmente transmissíveis. Espera-se que este estudo possa encorajar os enfermeiros
a realizar uma educação em saúde inclusiva, que englobe a pessoa com deficiência
visual e sua saúde sexual, com a utilização de uma tecnologia inovadora e de baixo
custo.
Palavras-chave: Pessoas com deficiência visual. Promoção da saúde. Saúde sexual e
reprodutiva.
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Abstract: Currently, most resources available doesn`t cover effectively the development
of health promotion in various aspects when applied to people with visual impairments,
particularly develop methods and materials available to these clients. The Assistive
technology (AT) in addition to promoting people with disabilities equal access to
information and tools, provides greater independence, improved quality of life and social
inclusion. This study aimed to validate the AT"Building to learn how to use the female
condom" for visually impaired women through access distance. Validation study of
technology on the website of developed in the Health Communication Laboratory,
Department of Nursing Federal University of Ceará .It was used as a methodological
model Pasquali (2010). Participated 17 judges, ten experts on sexual and reproductive
health and seven in special education. Data collection occurred between May and
October 2012 and was performed in three steps: apparent and content validity of the
instrument for assessing the AT for three experts of AT by seven experts in sexual and
reproductive health and validation of AT by seven experts in special education. For the
analysis, data were described assessed individually and organized in the form of charts
and tables. We used the computer programs Excel 2010 and SPSS software version
14.0 was also calculated and the adequacy of the representation of behavioral items.
Furthermore, was compared and analyzed the suggestions of the judges. The ethical
aspects were respected according to Resolution 196/96. To validate the instrument, the
judges pointed out the need to change some items. Following the suggestions,the
instrument gained a more complete content, objective and easy to read and understand.
In the validation of AT by the judges of sexual and reproductive health, it should be
noted that the majority of responses focused on valuations consistent with the
technology. Given this, it can be observed that there wasn`t significant disagreement
because of 105 (100%) responses, 97 (92.4%) were Fully Adequate (PA) and Adequate
(A). In this area, some adjustments were incorporated into the technology, such as: add
materials (paper and bag) to represent the cervix and describe the parts of the female
condom. During validation of the AT by experts in special education, we found that
responses also focused on valuations consistent because of 70 (100%) responses, 68
(97.1%) were PA and A. Among the adjustments, was pertinent to add the user should
hear the instructions twice and add a space of time between the audio instruction,
among others. According to the behavioral analysis items, it was found that, in both
assessments, all items of parameter used reached 70% (0.7) concordance. Can be
concluded that the instrument was validated and became able to accurately assess the
AT. The AT has been validated by two types of experts and adequate about the
objectives, structure and presentation and relevance. It is believed that AT is a tool for
health promotion, valid and low cost that can help women with visual disabilities to use
the female condom and thus avoid unwanted pregnancies and infection with sexually
transmitted diseases. It is hoped that this study will encourage nurses to perform a
comprehensive health education, involving the visually impaired person and their sexual
health, with the use of innovative technology and low cost.
Key words: Visually impaired persons. Technology. Sexual and reproductive health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5378
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MORAIS, Huana Carolina Cândido. Alteração da percepção sensorial tátil em
pacientes com acidente vascular cerebral: análise de conceito. 2013. p.110.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará.
Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de enfermagem na promoção de saúde
Orientador: Araújo, Thelma Leite de
Resumo: A proposta do estudo consiste na análise do conceito Alteração da percepção
sensorial tátil em pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), realizada com
análise da literatura e opinião de peritos. O estudo visa possivelmente atualizar a
taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem (DE), tendo em vista que o DE referente a
essa alteração não consta mais na classificação da NANDA Internacional (NANDA-I),
apesar de alterações na percepção sensorial tátil serem identificadas frequentemente
em pacientes com AVC. Os objetivos do estudo são: Analisar o conceito Alteração da
percepção sensorial tátil em pacientes com acidente vascular cerebral. Identificar
atributos críticos, antecedentes e consequentes de Alteração da percepção sensorial
tátil em pacientes com acidente vascular cerebral; Apresentar as definições conceituais
e as referências empíricas de Alteração da percepção sensorial tátil em pacientes com
acidente vascular cerebral; Validar com peritos a definição conceitual (conceito
diagnóstico), os antecedentes (fatores relacionados) e os consequentes (características
definidoras) da Alteração da percepção sensorial tátil. Foram realizadas duas etapas:
na primeira foram identificados atributos, antecedentes e consequentes de Alterações
da percepção sensorial tátil em pacientes com AVC com base na literatura, a partir da
busca nas bases de dados: Scopus, Pubmed e Cinahl, além de consulta a livros texto; e
a segunda consistiu em verificar a opinião de peritos a respeito do conceito (conceito
diagnóstico), dos antecedentes (fatores relacionados) e consequentes (características
definidoras), com suas respectivas definições conceituais e referências empíricas desse
fenômeno. Após a realização das etapas propostas obtiveram-se os seguintes
resultados: Identificação dos atributos críticos, fatores relacionados e características
definidoras do fenômeno Alteração da percepção sensorial tátil em pacientes com AVC,
possibilitando a reformulação do conceito dessa condição clínica. De acordo com a
Análise de conceito e após a validação por peritos, o fenômeno Alteração da percepção
sensorial tátil em pacientes com AVC envolve três atributos críticos: Estímulo ideal,
Recepção intacta e Alteração na interpretação. Esses atributos possibilitaram a
construção do conceito: Alteração ou incapacidade de interpretar estímulos que entram
em contato com a superfície corporal do indivíduo, fornecidos em condições ideais e
com recepção intacta pelos receptores táteis cutâneos superficiais e profundos. Quanto
aos componentes do fenômeno, foram definidos os fatores relacionados com seus
respectivos conceitos e definições operacionais: Gravidade do AVC e Localização do
AVC. Foram determinadas as características definidoras com seus respectivos
conceitos e definições operacionais: Alteração na percepção de toque leve, Alteração
na percepção de pressão, Alteração na percepção de temperatura, Alteração na
percepção de textura, Alteração na estereognosia, Extinção de um estímulo simultâneo,
Alteração na percepção de localização tátil e Discriminação somatossensorial
prejudicada. Espera-se que os resultados obtidos possam ser aplicados na assistência
a pessoas com AVC com alterações sensoriais táteis, possibilitando uma prática de
cuidado mais extensiva e fundamentada no conhecimento científico. Ademais, esperase que o desenvolvimento deste estudo seja um passo inicial e importante para uma

589

nova inclusão desta resposta humana na taxonomia de diagnósticos de enfermagem da
NANDA-I.
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Formação de conceito. Percepção do
tato.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the concept of Alteration tactile
sensory perception in patients with stroke, performed with analysis of literature and
opinion of experts. The study aims to update the taxonomy of nursing diagnoses (ND),
considering that the ND regarding this change does not appear more in the classification
of NANDA International (NANDA-I), despite the change of tactile sensory perception
often be identified in patients with stroke. The study objectives are: To analyze the
concept of Alteration in tactile sensory perception in patients with stroke. Identify critical
attributes, antecedents and consequences of Alteration in tactile sensory perception in
patients with stroke; introduced the conceptual definitions and references empirical
Alteration in tactile sensory perception in patients with stroke; Validate experts with the
conceptual definition (diagnostic concept), background (related factors) and the resulting
(defining characteristics) of Alteration in tactile sensory perception. There were two
stages, the first identified attributes, antecedents and consequences of Alteration of
tactile sensory perception in people with stroke based on the literature, form the search
in databases: Scopus, Pubmed and Cinahl and consulting textbooks; and the second
check in the opinion of the experts, about the concept (concept diagnosis), the
background ( related factors) and consequent (defining characteristics), with their
definitions conceptual and empirical references this phenomenon. After, performing the
steps proposed produced the following results: Identification of critical attributes, related
factors and defining characteristics of the phenomenon Alteration of tactile sensory
perception in patients with stroke, enabling the reformulation of the concept of this
clinical condition. According to the analysis of concept and after validation by experts,
the phenomenon Alteration of tactile sensory perception in patients with stroke involves
three critical attributes: Stimulus ideal, Reception intact and Change in interpretation.
These attributes allowed the construction of the concept: Change or inability to interpret
stimuli that come into contact with the individual body surface, provided ideal conditions
for reception and tactile receptors by intact skin and shallow. As for the components of
the phenomenon were defined factors associated with their respective concepts and
operational definitions: Severity of stroke and stroke location. Defining characteristics
were determined with their respective concepts and operational definitions: Change in
perception of light touch, Change in perception of pressure, Change in perception of
temperature, Change in the perception of texture, Change in stereognosis, Extinction
simultaneous stimuli, Change in perception of tactile location and Discrimination
somatosensory impaired. It is hoped that the results can be applied in assisting people
with stroke with tactile sensory changes making the practice more extensive care and
based on scientific knowledge. Moreover, it is expected that the development of this
study is an initial step to a new and important inclusion of human response in the
taxonomy of nursing diagnoses from NANDA-I.
Key words: Touch perception. Stroke. Concept formation.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5385
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LEMOS, Larissa de Araújo. Qualidade de vida, religiosidade e adesão aos
antirretrovirais de coinfectados por HIV/Tuberculose. 2013. p.91. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Galvão, Marli Teresinha Gimeniz
Resumo: A infecção pelo HIV é considerada um dos principais fatores de risco para
que pessoas infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis desenvolvam a tuberculose
(TB). Em parcela significativa dos casos, o diagnóstico da TB é conhecido concomitante
ao da infecção pelo HIV. Esta condição influencia na aceitação da doença gerando
dificuldade na adesão aos tratamentos, além de ocasionar sérios problemas no
cotidiano com repercussões na qualidade de vida, pela própria doença e pelos estigmas
que elas têm na sociedade. Ainda, tem-se observado a importância da religiosidade na
qualidade de vida e no enfrentamento das doenças. Deste modo, objetivou-se avaliar a
qualidade de vida, a adesão ao tratamento antirretroviral e a religiosidade em
coinfectados por HIV/TB. Estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado em
hospital de referência para atendimento de portadores da coinfecção HIV/TB, entre abril
e setembro de 2012. Como instrumentos para coleta de dados utilizou-se a Escala para
Avaliação da Qualidade de Vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS (WHOQOL-HIV
bref), o Questionário de Avaliação da Adesão aos Antirretrovirais (CEAT-VIH) e a
Escala de Religiosidade de Duke (DUREL). A análise dos dados se deu mediante o uso
do STATA v.11, por meio de frequências, médias e desvio-padrão. Participaram 74
indivíduos com coinfecção HIV/TB; 79,7% do sexo masculino, com predomínio da faixa
etária de 30 a 39 anos; 27,0% estavam casados; 47,3% concluíram o ensino médio e
parcela significativa (40,5%) estava desempregada. Predominou a forma de tuberculose
pulmonar (71,6%) e 44,6% da pesquisa de BAAR obtiveram resultado positivo. Quanto
à qualidade de vida, não foi observado nível inferior, entretanto apresentou nível
intermediário os domínios Psicológicos, Nível de Independência, Relações Sociais e
Meio Ambiente. A adesão à terapia antirretroviral mostrou-se inadequada em 86,5% dos
estudados. No tocante à religiosidade organizacional (RO), apenas 8,1% não
frequentavam templos religiosos. Relacionado à religiosidade não organizacional
(RNO), 28,4% informou realizar atividades religiosas individuais diariamente. Quanto à
religiosidade intrínseca (RI), observou-se que a maioria sofre influência da religiosidade
no comportamento e decisões pessoais. Conclui-se, diante dos achados, que os
coinfectados por HIV/TB possuem comprometimento na qualidade de vida, na adesão
aos antirretrovirais, e que tem na religiosidade uma esperança para enfrentar as
doenças. Dessa forma, a realização do estudo possibilitou enriquecer o conhecimento
científico como meio para promover uma melhoria na qualidade de vida.
Palavras-chave: Adesão à medicação. HIV/tuberculose. Qualidade de vida.

Abstract: HIV infection is considered one of the main risk factors for people infected by
Mycobacterium tuberculosis to develop tuberculosis (TB). In a significant part of cases,
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the TB diagnosis is discovered at the same time as the HIV infection. This condition
influences patients‟ acceptance of the disease causing difficulties in treatment
adherence, besides severe daily problems and affecting their quality of life, due to the
disease itself and the stigmas that accompany it in society. Also, the importance of
religiosity has been observed in quality of life and disease coping. Thus, the aim was to
assess quality of life, adherence to antiretroviral treatment and religiosity among patients
coinfected with HIV/TB. This cross-sectional study with a quantitative approach was
undertaken at a referral hospital for care delivery to patients coinfected with HIV/TB
between April and September 2012. As data collection instruments, the Quality of Life
Assessment Scale for people living with HIV/aids – short version (WHOQOL-HIV bref),
the Antiretroviral Adherence Assessment Questionnaire (CEAT-VIH) and Duke‟s
Religiosity Scale (DUREL) were used. Data were analyzed with the help of STATA v.11,
through frequencies, means and standard deviations. Participants were 74 patients
coinfected with HIV/TB; 79,7% male, in the predominant age range between 30 and 39
years; 27,0% were married; 47,3% finished secondary education and a significant part
(40,5%) was unemployed. The predominant form was pulmonary tuberculosis (71,6%)
and 44,6% of BAAR tests came back positively. As regards quality of life, no lower level
was observed, while intermediary levels were obtained in the Psychological,
Independence level, Social relations and Environment domains. Adherence to
antiretroviral therapy was inappropriate in 86,5% of the study subjects. Concerning
organizational religiosity (OR), only 8,1% did not attend religious temples. What nonorganizational religiosity (NOR) is concerned, 28,4% informed daily individual religious
activities. As to intrinsic religiosity (IR), in the majority, religiosity influences behavior and
personal decisions. In view of the findings, it is concluded that patients coinfected with
HIV/TB show negative effects on their quality of life, adherence to antiretrovirals, and
that religiosity gives them hope to cope with the disease. Thus, this study contributed to
scientific knowledge as a means to promote a better quality of life
Key words: Medication adherence. HIV/Tuberculosis. Quality of life.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5694
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RIBEIRO, Samila Gomes. Tradução, adaptação e validação do The mother
generated index para uso no Brasil. 2013. p.121. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: As questões relacionadas à qualidade de vida são centrais para a promoção
da saúde materna. Dentre os objetivos do estudo destaca-se: traduzir, adaptar e validar
o The Mother Generated Index para a língua Portuguesa no contexto brasileiro. Tratase de um estudo metodológico, realizado em uma maternidade de referência do estado
do Ceará. O The Mother Generated Index passou por um rigoroso processo de
adaptação transcultural no qual foi formada a versão pré-final, aplicada no pré-teste
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com 30 puérperas. Um comitê de especialistas realizou a validação de conteúdo do The
Mother Generated Index-Versão Brasileira, para a formação da versão final. Na fase de
validação, a amostra foi composta por 91 puérperas que foram entrevistadas no período
de maio a agosto de 2012. O instrumento de coleta de dados foi um formulário que
abordava dados sociodemográficos, obstétricos, além do The Mother Generated Index Versão Brasileira. Quanto à análise do perfil sociodemográfico das puérperas
estudadas apontou para uma maioria de jovens, em união estável, com poucos anos de
estudo, baixa renda per capita e familiar. Quanto às atividades laborais, a maioria
exercia afazeres domésticos ou outros trabalhos que exigem pouca ou nenhuma
qualificação profissional. Dentre as oito áreas que interferiram na qualidade de vida
observou-se que 06 foram consideradas negativas conforme os dados: alteração do
peso 28(58%); menos tempo para si 33 (82,5%); sono 41 (93,1%); lazer 31 (90,7%);
cansaço 91 (94,4%) e trabalho 41(85,4%). Assim, observa-se que essas são áreas que
necessitam de uma melhor atenção em saúde. Conclui-se, que o MGI é um instrumento
válido e confiável para a mensuração do conceito de qualidade de vida entre as
puérperas brasileiras, pois permite de forma simples e compreensível avaliar as
diversas dimensões envolvidas na qualidade de vida das puérperas. Ademais o MGI
pode fornecer aos profissionais de saúde a oportunidade de apreciar todos os aspectos
da vida de uma mulher que são alterados com o nascimento do bebê.
Palavras-chave: Período pós-parto. Qualidade de vida. Tradução.

Abstract: Issues related to quality of life are central to promoting maternal health. The
following are among the main goals of this study: translate, adapt and validate the
Mother-Generated Index into Portuguese within the Brazilian context. This is a
methodological study conducted at a reference maternity in the state of Ceará, Brazil.
The Mother-Generated Index was subjected to a rigorous process of cultural adaptation
in which a pre-final version was obtained and applied as a preliminary test to 30
puerperal mothers. An committee of experts validated the content of the Brazilian
version of the Mother-Generated Index in order to obtain a final version. At the validation
stage, the sample consisted of 91 puerperal mothers who were interviewed between
May and August 2012. Data were collected through a form addressing social,
demographic and obstetric issues, as well as the Brazilian version of the MotherGenerated Index. The analysis of their demographic profiles pointed to a majority of
young mothers living under common-law marriage, with fewyears of formal education
and low per capita and family income. Regarding their employment, most were
housewives or had jobs demanding little or no professional qualification. Among the
eight areas related to quality of life, 06 were considered to be negative according to the
collected data: weight change 28 (58%); less time for themselves 33 (82.5%); sleep 41
(93.1%); leisure 31 (90.7%); tiredness 91 (94.4%); and work 41 (85.4%). Thus, we have
observed that these are the areas demanding a better attention from the healthcare
system. We conclude that the MGI is a valid and reliable tool to measure the concept of
quality of life among Brazilian puerperal mothers, as it allows a simple and
understandable way of assessing the various dimensions involved in the quality of life of
such mothers. Moreover, the MGI can provide healthcare professionals the opportunity
to become aware of all aspects of a woman's life that are altered after childbirth.
Key words: Quality of life. Postnatal period. Translation.
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SILVA JUNIOR, Ivando Amancio da. O ser alcoolista: estudo compreensivo à luz da
análise existencial. 2013. p.107. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as políticas e práticas de saúde
Orientador: Braga , Violante Augusta Batista
Resumo: O problema do alcoolismo é evidenciado nos efeitos desta droga que, além
de causar complicações sociais, podem produzir consequências orgânicas, mentais e
espirituais. Os problemas advindos do uso abusivo de álcool podem produzir vários
efeitos facilmente observáveis no cotidiano das pessoas. Objetivando compreender o
ser alcoolista, buscamos respaldo teórico na Análise Existencial por estar atrelada aos
preceitos compreensivos fenomenológicos e ter a preocupação com o significado do
ser. O local de realização foi em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas - CAPSAD, localizado no Município de Fortaleza-CE. Participaram do estudo
oito sujeitos, atendendo ao critério de saturação dos dados. A produção do material
empírico se deu no período de setembro a outubro de 2012, realizada com entrevista,
utilizando-se um roteiro contendo perguntas relativas aos aspectos pessoais e
sóciodemográfico e uma questão norteadora: O que é para você ser alcoolista? A
análise compreensiva - fenomenológica propiciou a aproximação da vivência dos
sujeitos e favoreceu a compreensão do fenômeno em estudo. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará, conforme Parecer nº
04555112.2.0000.5054.Com base na leitura e apreensão dos discursos produzidos
foram estabelecidas categorias temáticas e 14 subcategorias. As categorias foram
definidas, primeiramente, com base na trajetória de uso de álcool e sua repercussão na
vida dos sujeitos, compondo-se por nove subcategorias: Contato inicial com as drogas;
Uso esporádico de outras drogas concomitante com o de álcool; A busca de diversão e
do prazer como estímulo ao uso de álcool; Repercussões do uso e abuso de álcool na
vida dos sujeitos; Ausência de sentido de vida provocada pelo alcoolismo; Estratégias
de enfrentamento e superação utilizadas pelos sujeitos:Busca de apoio na rede de
serviços de saúde; A espiritualidade como forma de apoio no processo de superação; O
suporte familiar nos momentos difíceis; Dificuldades pessoais vivenciadas durante o
tratamento. A força de vontade como estratégia de enfrentamento para abstinência. A
segunda categoria foi definida com o significado do ser alcoolista, composta por três
subcategorias: Ser alcoolista representa a morte; Ser alcoolista é antes uma relação de
dependência; Ser alcoolista é ser doente. A pesquisa favoreceu a compreensão do ser
alcoolista, com base nos preceitos da Análise Existencial, propiciando a busca do
sentido de vida, por meio da responsabilidade, liberdade, capacidade de criar, do amor,
e da autotranscedência que, poderão servir de subsídios para melhor reflexão da
prática de Enfermagem desenvolvida nos serviços especializados. Pode-se apreender a
ideia de que o sujeito alcoolista, mesmo permeado por conflitos existenciais e pelas
diversas perdas que teve em sua vida, é um ser que buscou saídas e que procurou
permanecer vivo, mesmo diante das adversidades, ilustradas em sua compreensão
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como fenômeno e como ser no mundo. O significado do ser alcoolista, apreendido do
discurso dos sujeitos do estudo reveste-se de inúmeras possibilidades, levando à
compreensão de aspectos vivenciais e de suas trajetórias de vida que envolvou vários
sentimentos e repercussões durante as suas relações consigo, com o outro e com o
mundo que o cerca. Considera-se que a apreensão do significado que cada sujeito
atribui à condição de ser alcoolistapossibilita na melhor compreensão e da sua relação
com a droga, favorecendo o processo de cuidar e, até mesmo, a autoperceção da
problemática vivenciada.
Palavras-chave: Alcoolismo. Enfermagem. Saúde mental.

Abstract: The problem of alcoholism is evident in the effects of this drug, and cause
social complications, consequences can produce organic, mint and spiritual. The
problems arising from the misuse of alcohol can produce various effects easily observed
in daily life. In order to understand the being alcoholic, seek theoretical support in
Existential Analysis by being linked to the precepts phenomenological understanding
and have a concern with the meaning of being. The test was performed in a
Psychosocial Care Center Alcohol and other Drugs - CAPSad, located in the city of
Fortaleza. Eight subjects participated in the study, meeting the criterion of saturation
data. The production of empirical material occurred in the period September-October
2012, with interviews conducted, using a script containing questions relating to personal
and sociodemographic aspects and a question: What is for you to be an alcoholic? A
comprehensive analysis - phenomenological approach allowed the survival of favored
individuals and the understanding of the phenomenon under study. The study was
approved by the Ethics Committee of the Federal University of Ceará, as Opinion No.
04555112.2.0000.5054. Based on reading and seizure of talks were established
thematic categories and 14 subcategories. The categories were defined, first, based on
the trajectory of alcohol use and its impact on the lives of individuals, and is composed
of nine subcategories: Initial contact with drugs; Sporadic other drugs concomitantly with
alcohol, the search for fun and pleasure as encouraging the use of alcohol; Effects of
alcohol use and abuse in the lives of individuals; Lack of sense of life caused by alcohol;
Coping and Overcoming used by subjects: Search support network of healthcare
services , Spirituality in support of the process of overcoming; Family support in difficult
times; Personal difficulties experienced during treatment. Willpower as a coping strategy
for withdrawal. The second category was defined with the meaning of being an alcoholic,
composed of three subcategories: Being an alcoholic is death; Being an alcoholic is
before a relationship of dependency; Being an alcoholic is to be sick. The survey favored
the understanding of being an alcoholic, based on the precepts of Existential Analysis,
allowing the search for the meaning of life through responsibility, freedom, ability to
create, love, and transcendence that may contribute for better reflection of nursing
practice developed in specialized services. One can grasp the idea that the individual
alcoholic, even pervaded by existential conflicts and the various losses he had in his life,
is a being who sought outputs and tried to stay alive, even in the face of adversity, as
illustrated in their understanding phenomena and as being in the world. The meaning of
being an alcoholic, seized the discourse of the study subjects is of endless possibilities,
leading to understanding and experiential aspects of their life histories involving various
feelings and repercussions for their relationship with themselves, with others and with
the world around him. It is considered that the apprehension of the meaning that each
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subject gives the condition of being an alcoholic and enables the better understanding of
their relationship with the drug, favoring the care process and even the attention the
problems experienced.
Key words: Nursing. Health mint. Alcoholism.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5693
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MELO, Gleicia Martins de. Efeito da música e da glicose 25% na dor do recémnascido pré-termo usando neonatal facial coding system. 2014. p.139. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
Resumo: A dor gera desconforto, estresse e irritabilidade em recém-nascidos.
Objetivou-se avaliar a dor dos recém-nascidos pré-termo por meio da escala Neonatal
Facial Coding System (NFCS) durante a punção arterial, no grupo com intervenção
musical e no grupo com intervenção de glicose 25%. Ensaio clínico randomizado
transversal, duplo cego, realizado em um hospital público, em Fortaleza/Ceará/Brasil.
Os dados foram coletados de maio/agosto/2013, com base em levantamento de banco
de filmagens de recém-nascidos pré-termo, assistidos nas unidades de cuidados
intensivos e intermediários neonatais, entre novembro/2011 e agosto/2012. A amostra
constou de 48 recém-nascidos pré-termo, 26 randomizados no Grupo Experimental
(Música), 22 no Grupo Controle (Glicose 25%). Uma música de ninar foi tocada durante
10 minutos antes da punção arterial por meio de MP4 interligado ao fone de ouvido,
para os neonatos do Grupo Experimental, sendo 2ml de glicose 25% administrada para
os do Grupo Controle dois minutos antes da punção arterial. Coleta realizada por meio
da análise das expressões faciais contidas num formulário para caracterizar o Momento
Pré-Intervenção (10 minutos anteriores ao Momento de Tratamento, distribuídos em oito
minutos iniciais e dois minutos finais); e em cinco momentos para o NFCS: Basal (14
segundos), Tratamento (quatro segundos – antissepsia), Doloroso (20 segundos),
Recuperação 1 (20 segundos – compressão) e Recuperação 2 (20 segundos – cinco
minutos após recuperação 1). As expressões faciais foram analisadas por quatro
especialistas, sendo um no Momento Pré-Intervenção, que mensurou o número de
movimentos do choro, espirro, bocejo, franzir de testa, olhar focalizado, olhar vago,
dormindo, movimento da cabeça e membros superiores em face e outros três, que
avaliaram a mímica facial pela NFCS. Pesquisa aprovada por comitê de ética sob o
parecer nº 060717/11. A ANOVA mostrou que, no Momento Pré-Intervenção,
prevaleceu o movimento franzir de testa no Grupo Experimental, movimento de cabeça
no Grupo Controle nos oito minutos iniciais. Já nos dois minutos finais, a expressão
dormindo manifestou-se equivalente nos grupos, com significância favorável à música
para olhar vago (p<0,001). Ao comparar o Momento Pré-Intervenção com o Doloroso, o
teste de Fisher indicou que a média de dor foi igual no Grupo Experimental (7,6±1,8) e
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no Grupo Controle (8,0±2,8). Os valores médios do NFCS foram semelhantes nos dois
grupos nos Momentos Basal, Recuperação 1 e Recuperação 2, com diferença
estatisticamente significante no Momento Tratamento (p=0,014) e no Momento
Doloroso (p=0,029) para Grupo Controle (teste de Bonferoni), mas não mostraram efeito
do tempo com a intervenção (Wilk‟s Lambda=0,207; F=1,314; p=0,316); também, não
houve tendência de crescimento ou decréscimo do escore de dor (Wilk‟s
Lambda=0,184; F=1,517; p=0,223). Nas variáveis neonatais numéricas e terapêuticas,
os recém-nascidos do Grupo Experimental e do Controle versus valores totais do NFCS
no Momento Doloroso não se mostraram com p significante quando avaliados pelo teste
t-Student. Conclui-se que a hipótese de não inferioridade do efeito da música em
relação à solução de glicose 25% nos Momentos Tratamento e Doloroso foi
inconclusiva, considerando-se válida nos Momentos Basal, Recuperação 1 e
Recuperação 2, conforme os escores de dor do NFCS em recém-nascidos pré-termo.
Palavras-chave: Dor. Música. Recém-nascido.

Abstract: Pain causes discomfort, stress and irritability in newborns. The objective of
the study was to assess pain in newborn preterm by Neonatal Facial Coding System
(NFCS) scale during arterial puncture in the group with musical intervention and in the
intervention group with 25% glucose. Cross randomized, double-blind clinical trial,
conducted in a public hospital in Fortaleza/Ceara /Brazil. Data were collected from
may/august/2013, based on a survey of stock footage of newborn preterm assisted in
intensive care units and neonatal intermediate between November/2011 and
August/2012. The sample consisted of 48 preterm infants, 26 infants randomized in the
Experimental Group (Music), 22 in the control group (25% glucose). A lullaby music was
played for 10 minutes before arterial puncture through MP4 interconnected to earphone,
for newborns in the experimental group with 2 ml of 25% glucose administered to the
control group two minutes before arterial puncture. Data collection carried out by
analysis of facial expressions in a form to characterize the Pre -intervention Moment (10
minutes before the Time of Treatment, spread over eight minutes early and the final two
minutes); and five times for the NFCS: Basal (14 seconds), treatment (four seconds antisepsis, Painful (20 seconds), Recovery 1(20 seconds - compression) and Recovery
2(20 seconds - five minutes after recovery 1). The facial expressions were analyzed by
four experts, one in the pre -intervention, which measured the number of movements of
crying, sneeze, yawn, frown, focused look, hazy look, sleeping, movement of the head
and upper limbs in the face, and three others who evaluated the NFCS facial actions.
Research approved by the Ethics Committee under protocol No. 060717/11. The
ANOVA showed that in the pre -intervention frown was the prevailed motion at the
Experimental Group, head movements in the control group in the initial eight minutes. In
the final two minutes the sleeping expression manifested equivalent between the
groups, with significance favorable to the song with vacant eyes (p < 0.001). Comparing
the Pre - Intervention Moment with Painful, Fisher's test indicated that the mean pain
was equal to the experimental group (7.6 ± 1.8) and control group (8.0 ± 2.8). The mean
values of the NFCS were similar in both groups in Basal Moments, Recovery 1 and
Recovery 2, a statistically significant difference in the Treatment Moment (p = 0.014 )
and Painful Moment (p = 0.029) for the control group (Bonferoni test,) but showed no
effect of time with the intervention (Wilk 's Lambda = 0.207 , F = 1.314 , p = 0.316); Also
, there was no trend of growth or decrease in pain scores (Wilk 's Lambda = 0.184, F =
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1.517 , p = 0.223). In numerical variables and therapeutic neonatal newborns and the
experimental group versus the control totals in the NFCS Painful Moment were not
significant with p when evaluated by Student's t test. It is concluded that the hypothesis
of noninferiority of the effect of music in relation to the solution of 25% glucose in
Moments and Painful Treatment was inconclusive, considering valid in Times Basal,
Recovery 1 and Recovery 2 as pain scores NFCS in newborn preterm infants.
Key words: Infant newborn. Pain. Music. Glucosa
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8291
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(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Vieira, Neiva Francenely Cunha
Resumo: No panorama das DST/HIV/AIDS entre os adolescentes, a estratégia para
controlar a transmissão é a prevenção, a fim de promover a sua saúde. Na perspectiva
de implementar novas estratégias, considerando as características da adolescência,
sua vulnerabilidade, e da carência de ações educativas a longo prazo, utilizou-se neste
estudo, uma nova proposta adotada na escola: o plantão educativo individual do
adolescente. Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a aplicação de um
plantão educativo sobre DST/HIV/AIDS com adolescentes de uma escola pública em
Imperatriz – MA. Pesquisa de intervenção, quase experimental, quantiqualitativa, com
delineamento longitudinal. Foram avaliados 250 adolescentes escolares entre janeiro e
junho de 2013 em três etapas. Na primeira, os adolescentes responderam um
instrumento sobre o conhecimento, os comportamentos e as atitudes frente às
DST/HIV/AIDS antes de participar da intervenção educativa. Na segunda etapa, os
estudantes participaram do plantão educativo. Na terceira etapa, os adolescentes
responderam novamente um instrumento para avaliar se houve mudança nos
conhecimentos, comportamentos e nas atitudes em relação às DST/HIV/AIDS, 30 dias
após a intervenção educativa. Analisaram-se na amostra estratificada as características
sociodemográficas, o conhecimento dos adolescentes quanto ao acesso e uso de
serviços de saúde, as fontes de informação utilizadas sobre DST/HIV/AIDS, e, os
conhecimentos, comportamentos e as atitudes quanto às práticas sexuais seguras
frente às DST/HIV/AIDS antes e depois da intervenção educativa. Os dados foram
analisados no software estatístico STATA versão 8.0. Os adolescentes possuem média
de 15,5 anos de idade, são solteiros (as) sem parceiro (a) fixo (75,6%), com predomínio
do sexo feminino (52,4%) e renda familiar entre um e três salários mínimos (46%).
Verificaram-se tendências de aumento proporcional estatisticamente significante por
sexo (p-valor=0,00), evidenciando maior nível de instrução dos pais dos meninos.
Houve tendência de aumento estatisticamente significante com relação ao sexo dos
entrevistados (p-valor=0,02), sinalizando menor rendimento familiar entre as meninas. A
maioria dos estudantes não tem indicação de serviços de saúde pela escola (79,6%).
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As principais fontes de informação fora da escola sobre DST/HIV/AIDS são
rádio/televisão/jornal (54%). Os adolescentes aumentaram o conhecimento sobre os
sintomas (99,2%), as formas de transmissão da AIDS (100%) e o uso do preservativo
para prevenir DST/HIV/AIDS (100%). Parcela substancial dos adolescentes (98,4%)
acredita não ter nenhuma possibilidade de adquirir o HIV. Os que têm atividade sexual
possuem um parceiro (56,3%) e usaram preservativo na última relação sexual (65,7%).
Os adolescentes avaliaram o plantão educativo como muito bom (77,6%), referiram ter
mudado os conhecimentos e os comportamentos em relação às DST/AIDS para melhor
(79,6%) e manter o uso do preservativo nas relações sexuais. Portanto, o plantão
educativo na escola pode ser considerado uma nova estratégia de educação em saúde,
já que aumentou nos adolescentes o conhecimento e a adesão a comportamentos
saudáveis para a prevenção de DST/HIV/AIDS.
Palavras-chave: Adolescente. Doenças sexualmente transmissíveis. Educação em
saúde.

Abstract: In the panorama of STD / HIV / AIDS among adolescents, the strategy is to
control the transmission prevention in order to promote their health. From the
perspective of implementing new strategies, considering the characteristics of
adolescence, their vulnerability, and lack of educational long term was used in this
study, a new proposal adopted in school: the duty of the individual educational teenager.
The objective of this research was to evaluate the application of a duty education on
STD / HIV / AIDS with adolescents from a public school in Imperatriz - MA. Intervention
research, quasi-experimental, quantiqualitative, with a longitudinal design. Were
evaluated 250 adolescent students between January and June 2013 in three stages. At
first, the adolescents completed an instrument of knowledge, behaviors and attitudes of
STD / HIV / AIDS before attending the educational intervention. In the second stage,
students participated in educational duty. In the third stage, adolescents responded
again an instrument to assess whether there was a change in knowledge, attitudes and
behaviors related to STD / HIV / AIDS, 30 days after the educational intervention.
Analyzed in stratified sample sociodemographic characteristics, knowledge of
adolescents regarding the access and use of health services, the sources of information
used on STD / HIV / AIDS, and the knowledge, behaviors and attitudes regarding safe
sex practices forward to STD / HIV / AIDS before and after the educational intervention.
The data were analyzed with statistical software STATA version 8.0. Adolescents have
an average of 15.5 years of age, are unmarried (as) without a partner (a) fixed (75.6 %),
predominantly female (52.4 %) and family income between one and three minimum
wages (46 %). There were trends proportional increase was statistically significant by
gender (p - value = 0.00), indicating higher levels of parental education of boys. There
was a statistically significant increasing trend with respect to sex of respondents (p value = 0.02), indicating lower household income among girls. Most students have no
indication of health services by the school (79.6 %). The main sources of information
outside of school on STD / HIV / AIDS are radio / TV / newspaper (54 %). Adolescents
increased knowledge about the symptoms (99.2 %), the modes of transmission of AIDS
(100 %) and the use of condoms to prevent STD / HIV / AIDS (100 %). Substantial
portion of adolescents (98.4 %) believe have no chance of acquiring HIV. Those who
have sexual activity have a partner (56.3 %) and condom use at last intercourse (65.7
%). Adolescents evaluated the educational duty as very good (77.6 %) reported having
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changed the knowledge and behaviors related to STD / AIDS to better (79.6 %) and
maintain the use of condoms during sexual intercourse. Therefore, the shift in school
education can be considered a new strategy of health education; it increased in
adolescent‟s knowledge and adherence to healthy behaviors for the prevention of STD /
HIV / AIDS.
Key words: Adolescent. Health education. Sexually transmitted diseases.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7568

Nº de Classificação: 19122
CUNHA, Denise de Fátima Fernandes. Fatores de risco para a descontinuidade na
detecção precoce do câncer de colo uterino. 2014. p.81. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em saúde
Orientador: Aquino, Priscila de Souza
Resumo: A pesquisa objetivou analisar os fatores de risco para a descontinuidade na
detecção precoce do câncer de colo uterino. Trata-se de um estudo retrospectivo,
documental, quantitativo, desenvolvido no Centro de Parto Natural Lígia Barros
Costa. Do total de 3357, foram analisados 2878 prontuários de mulheres atendidas no
setor de prevenção ginecológica, desde o início do seu funcionamento até dezembro de
2011, após aplicação dos critérios de inclusão, quais sejam: ter iniciado atividade sexual
e ter realizado a coleta citológica. Os dados foram coletados de março a setembro de
2013. O instrumento foi validado por três juízes e consistiu em um formulário
estruturado composto por variáveis de identificação, histórico geral, ginecológico, sexual
e obstétrico da paciente e a avaliação da continuidade do cuidado em detecção
precoce do câncer de colo uterino, avaliada pela periodicidade adequada e retorno para
busca do laudo citopatológico. Verificou-se as associações entre a descontinuidade e
as variáveis independentes por meio dos seguintes testes: qui-quadrado e análise
de regressão logística. A idade das mulheres variou de 12 a 91 anos, com uma
mediana de 33 anos. A maioria das mulheres 1343 (53,8%) possuía apenas o ensino
fundamental, 1426 (56,5%) eram casadas ou conviviam em união estável, 130
(63,1%) trabalhavam fora de casa, e 1651 (57,4%) residiam no mesmo bairro da
instituição. A infecção pelo HPV foi a DST mais frequente, acometendo
184
(77%) das mulheres. Do total, 1623 (56,4%) mulheres apresentavam alguma
queixa que motivou a consulta. Em relação aos métodos contraceptivos, observou-se
que 942 (35%) mulheres utilizavam contraceptivo hormonal (oral e/ou injetável), 722
(26,9%) utilizavam o preservativo, 383 (14,2%) eram laqueadas e 525 (19,5%)
não utilizavam nenhum método. A maioria das mulheres analisadas apresentou
descontinuidade na detecção precoce do CCU, 2516 (87,4%), com 669 (23,2%) que
não receberam o laudo do último exame e a quase totalidade da amostra, 2460
(96,6%) apresentou periodicidade inadequada na realização do teste. O estudo
evidenciou os seguintes fatores de risco para a descontinuidade
na detecção
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precoce do CCU: morar no bairro comum à instituição (p=0,024), não morar com
companheiro (p=0,013), não ter diagnóstico de hipertensão arterial (p=0,038), baixo
número de consultas para coleta citológica (p=0,000), apresentar queixa no exame
(p=0,035), não estar em amenorréia (p=0,005) ou menopausa (p=0,021), não utilizar
preservativo (p=0,009), apresentar dispareunia (p=0,027) e ter iniciado a vida sexual até
os 20 anos de idade (p=0,039). Conclui-se que a prevalência de descontinuidade na
detecção precoce do CCU é alta na população estudada. A identificação dos fatores de
risco pode direcionar ações de educação em saúde com vistas a promover o
conhecimento dessa população, visando maior adesão à realização do exame na
periodicidade correta e a busca do laudo citopatológico.
Palavras-chave: Esfregaço vaginal. Prevenção do câncer de colo uterino. Saúde da
mulher.

Abstract: This research aimed to analyse the risk factors of the early detection of
Cervical Cancer (CC). It is a documentary, correlational study with a quantitative
approach developed at the Center for Natural Childbirth Ligia Barros Costa (CPN). The
population consisted of 3357 medical records of women seen in the gynecological
prevention's sector of CPN, since the beginning of operations until December 2011. The
final study sample consisted of 2878 records, after the exclusion criteria were applied.
The instrument was subjected to face validity and content by 03 judges and consisted of
a structured questionnaire composed of identification, general, gynecological, obstetric
and sexual history of the patient and review of continuity of care in early detection of
cervical cancer. Were calculated absolute and relative frequencies, measures of mean
and median central tendency and measure of risk odds ratio (OR) with their respective
95% CI. There was discontinuity between the associations and the independent
variables by chi-square test and logistic regression analysis. The women's ages ranged
from 12 to 91 years, with a median of 33 years and standard deviation of 13.55. The
majority 1343 (53.8 %) women had only primary education, were married or lived in a
stable relationship 1426 (56.5%) worked outside home 130 (63.1%) and lived in the
same neighborhood of the institution 1651 (57.4%). HPV infection was the most
common STI, affecting 184 (77%) of women. Of the total, 1623 women had any
complaints
(56.4%) which led to the query. Regarding
contraception, it was
observed that 942 women (35.0 %) used hormonal contraceptives (oral and / or
injectable) , 722 (26.9 %) used condoms , 383 (14.2%) were sterilized and 525 of
them (19.5 %) did not use any contraceptive method . The study revealed the following
risk factors for discontinuity in the early detection of cervical cancer: live in the same
neighborhood of the institution (p=0.024), not living with a partner (p=0.013), not
having a diagnosis of hypertension (p=0.038) the low number of visits (p=0.000) ,
pursue (p=0.035), not being in amenorrhea ( p = 0.005 ), not being in menopause
(p=0.021) did not use condoms (p=0.009), present dyspareunia (p =0.027) and have
begun their sexual life until 20 years of age (p=0.039). Most women analyzed showed
discontinuity in the early detection of cervical cancer (87.4%) received the report of the
last examination (76.8%), while almost the entire study population (96.6%) had
inadequate periodicity in testing. We conclude that the prevalence of discontinuity in
the early detection of cervical cancer is high in this population. The identification of
risk factors can direct actions of health education in order to promote the understanding
of this population, seeking greater adherence to the test and the pursuit of cytopathology
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report.
Key words: Uterine cervical neoplasms. Vaginal smears. Women's health.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8306
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SCOPACASA, Ligia Fernandes. Validação de jogo educativo para construção do
conhecimento de adolescentes acerca da prevenção de DST/AIDS. 2014. p.128.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará.
Ceará; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e educação em saúde
Orientador: Pinheiro, Patrícia Neyva da Costa
Resumo: A adolescência é uma fase da vida caracterizada por diversos
acontecimentos, dentre os quais se destaca o início da atividade sexual. Porém, devido
às modificações advindas do processo de adolescer, as práticas sexuais, em muitos
casos, são realizadas de forma desprotegidas, com isso tornando o adolescente
vulnerável às DST/AIDS. Diante deste panorama, surge o enfermeiro para tentar intervir
junto a este grupo com o intuito de prevenir às DST/AIDS. Uma das formas de se
alcançar isto é por meio da educação em saúde que pode fazer uso de tecnologias
educativas na sua prática. Dentre os diversos tipos de tecnologias educativas destaquese o jogo educativo que devido às suas características dinâmicas e lúdicas favorecem o
processo ensino-aprendizagem dos adolescentes, sendo uma ferramenta importante na
prevenção das DST/AIDS na adolescência. Com isto, este estudo teve o intuito de
validar um jogo educativo, no auxílio da prevenção de adolescentes às DST/AIDS, em
escolas públicas de Fortaleza-CE e comparar a aquisição do conhecimento dos
adolescentes em relação prevenção de DST/AIDS usando o jogo educativo, a palestra
expositiva e aula ministrada tradicionalmente. Trata-se de um estudo quase
experimental com abordagem quantitativa que foi dividido em duas fases, sendo que a
primeira foi composta de 120 adolescentes e a segunda de 198 inicialmente. A primeira
fase compreendeu a construção dos instrumentos de pré e pós-teste que foi utilizado na
fase seguinte. Na segunda etapa ocorreu a aplicação da intervenção propriamente dita,
sendo que um grupo participou do jogo educativo que abordava a prevenção das
DST/AIDS, o segundo grupo participou de uma palestra ilustrada também sobre a
mesma temática e o terceiro grupo da aula ministrada em sala de aula pelo professor
responsável. O três grupos responderam ao pré-teste antes da intervenção educativa e
ao pós-teste vinte dias depois da intervenção realizada. A análise dos dados ocorreu
por meio de testes estatísticos do Software Statistical Package for Social Sciences
(SPSS), versão 17.0 for Windows. Considerou significantes as análises estatísticas
inferenciais quando p < 0,05. Salienta-se que a análise também ocorreu baseada na
literatura da referente ao tema. Esta pesquisa atendeu os aspectos éticos, sendo
aprovada com o protocolo número 229.369. A primeira etapa da pesquisa originou o
pré-teste e o pós-teste com dez questões de múltipla-escolha, menciona-se que estes
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instrumentos foram oriundos de um questionário com trinta questões. No que se refere
à segunda etapa, foi verificado que não houve diferença estatisticamente significante
entre as variáveis sexo (p valor 0,168), série (p valor 0,509), moradia (p valor 0,905) e
início da atividade sexual (p valor 0,695). No que se refere às diferenças
estatisticamente significantes entre a aplicação do jogo educativo, palestra expositiva e
aula ministrada tradicionalmente, notou-se que não houve diferença entre a palestra e o
jogo, média dos postos foram 2,1 e 2,45 respectivamente. No entanto quando
comparado o jogo ao grupo que não recebeu uma intervenção específica, percebeu-se
que houve diferença (p valor < 0,001). Por meio deste estudo concluiu-se que o jogo
educativo auxilia no processo educativo do adolescente assim como a palestra
expositiva, no entanto melhor que nenhuma atividade específica na prevenção de
DST/AIDS.
Palavras-chave: Adolescente. Educação em saúde. Jogos experimentais.

Abstract: Adolescence is a stage of life characterized by several events. One of the
most important is the sexual activity. But due to the resulting changes at the adolescent
process, sexual practices, in many cases, are made of unprotected form, as a result of
it, teenagers are becoming more vulnerable to sexual diseases like STD / AIDS. In order
to prevent this, the nurse comes up to try to intervene with this group in order to prevent
and inform them about STD / AIDS. One way to achieve this is through health education
that can make use of educational technologies in their practice. Among the various types
of educational technologies highlighted, the educational game, due to its dynamic and
entertaining features, favors the teaching-learning process of adolescents, being an
important tool in the prevention of STD / AIDS in adolescence. This study aimed to
validate an educational game built to help with the prevention of adolescent STD / AIDS
in public schools of Fortaleza city, and also to compare the acquisition of knowledge of
adolescents regarding STD / AIDS educational game using the expository lecture and
regular class. It was a quasi-experimental study with a quantitative approach that was
divided into two phases, the first of which was composed of 120 adolescents and the
second of, initially, 198 adolescents. The first phase included the construction of a preand a post-test that were used in the next step. However, the second step was the
application of the intervention itself, and one group received the educational game that
addressed to the prevention of STD / AIDS, the second group also attended an
illustrated lecture on the same topic and the third group class taught in the classroom by
the teacher responsible for the group . The three groups responded to the pretest before
the educational intervention and the posttest twentieth day following the intervention
performed. Data analysis was based on statistical tests of the Software Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) version 17.0 for Windows. Considered significant
inferential statistical analysis at p < 0.05. It is noted that the analysis was also based on
the literature on the topic. This research meets the ethical aspects, being approved with
the number 229 369 protocol. The first stage of this research contained the pre- and
post-tests, each one composed by ten multiple-choice questions, which were derived
from a previous thirty question questionnaire. Regarding the second step, no statistically
significant differences in the results were found among the variables „gender‟ (p value
0.168), „grade‟ (p value 0.509), „dwelling‟ (p value 0.905) and „early sexual activity‟ (p
value 0.695). In regard to statistically significant differences between the application of
the educational game, the expository lecture and the regular class, no relevant
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distinction was noticed through the results of the educational game and the expository
lecture, for their average score were 2.1 and 2.45 respectively. However, when
compared the results of the game to those of the group that did not receive a specific
intervention, a difference was noticed in the outcome (p value <0.001). Through this
study it was concluded that the educational game assists in the educational process of
the adolescent as well as the illustrated lecture, however rather than any specific activity
in the prevention of STD / AIDS.
Key words: Adolescent. Health education. Experimental games.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8357
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OLIVEIRA, Amanda Souza de. Análise de influência do apoio prestado pelo
acompanhante em sala de parto na satisfação e resultados maternos e neonatais
de primíparas. 2013. p.79. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Damasceno, Ana Kelve de Castro
Resumo: Introdução: O cuidado prestado à mulher durante o processo de nascimento
vem passando por mudanças com vistas à humanização da assistência. Neste sentido,
salta aos olhos à atual assistência oferecida à mulher, marcada pela medicalização e
dominação do corpo, em detrimento do respeito ao fenômeno natural e fisiológico do
parto. O processo de nascimento consiste em momento frágil e vulnerável, tornando
imprescindível a participação do acompanhante no processo parturitivo. Objetivos:
Analisar a influência do apoio prestado pelo acompanhante na satisfação de primíparas
e nas variáveis do processo de parto e sobre os resultados maternos e neonatais,
comparar os resultados maternos e neonatais acerca dos eventos do trabalho de parto
e parto entre os grupos caso (com apoio por acompanhante de sua escolha) e controle
(sem acompanhante) e comparar a satisfação da parturiente com a experiência do
trabalho de parto e parto entre o grupo de caso e o grupo-controle. Metodologia: O
estudo foi do tipo caso-controle, realizado com puérperas primíparas internadas no
período de maio a outubro de 2013 no alojamento conjunto da Maternidade Escola
Assis Chateaubriand. O grupo caso foram puérperas primíparas internadas que
receberam acompanhante durante o parto e que não receberam apoio durante o parto
por doulas. O grupo controle foram puérperas primíparas que não receberam
acompanhante durante a sala de parto. A coleta de dados foi realizada através de
formulário estruturado e formulários organizados no método auto-relato, que foram
previamente testados com parturientes, e reformulados após avaliação. Foram incluídos
na amostra 50 controles e 100 casos (total de 150 puérperas). Os dados foram
analisados no programa estatístico SPSS, utilizando os testes adequados. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand, segundo parecer de nº 253671. Resultados: A amostra consta de 150
puérperas, das quais tinham uma idade média de 23 anos, a maioria estava entre 20 e
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29 anos (64; 42,7%), era proveniente da capital (105; 70,0%), eram casadas/união
estável (100; 66,7%), com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (60; 40,0%) e tinham
até 8 anos de estudo (67; 44,7%). Observou-se que a maioria das parturientes
respondeu que o apoio do acompanhante foi muito importante (53,0%) tanto no trabalho
de parto quanto tanto durante o parto (45,0%), a ajuda do companheiro foi bastante útil
tanto no trabalho de parto (65,0%) quanto no parto (66,0%). A presença do
acompanhante em sala de parto foi estatisticamente significante nas seguintes
variáveis: a presença de um acompanhante durante a assistência pré-natal (p=0,05), a
duração média do trabalho de parto das gestantes (p=0,01), a realização de anestesia
epidural (p=0,01), a dor sentida durante o trabalho de parto (p=0,001) e parto (p=0,01),
a confiança durante o trabalho de parto (p= 0,001) e parto (p = 0,001), o medo durante
o trabalho de parto (p = 0,001), as expectativas da dor durante o trabalho de parto (p=
0,01) e parto (p= 0,02). Conclusão: O apoio por acompanhante escolhido pela
parturiente associou-se a maior satisfação global das parturientes com a experiência do
nascimento. Verifica-se, portanto, a importância de garantir o direito de participação do
acompanhante durante o trabalho de parto e parto, respeitando assim a escolha de
cada mulher durante o processo parturitivo.
Palavras-chave: Acompanhantes formais em exames físicos. Parto humanizado.
Trabalho de parto.

Abstract: Introduction: The care provided to women during the birth process has
changed over time with a view to humanization. In this sense, jumps out the current care
provided to women, marked by domination and medicalization of the body at the
expense of respect for the natural and physiological phenomenon of childbirth. The
process of birth is to fragile and vulnerable time, making it essential to participate in the
accompanying parturition process. Methodology: The study was a case-control study
with primiparous women interned in the period May to October 2013 in rooming Assis
Chateaubriand Maternity kind. The case group were rimiparous postpartum women
admitted receiving companion during childbirth and who did not receive support by
doulas during labor. The control group were primiparous postpartum women who did not
receive a companion during the delivery room. Data collection was conducted through
structured and organized forms on self-reporting method, which were previously tested
with mothers, and reworked after evaluation form. Were included in the sample 50 cases
and 100 controls (total of 150 postpartum women). Data were analyzed using SPSS
program, using appropriate tests. The project was approved by the Ethics in Research
Assis Chateaubriand Maternity Hospital, according to opinion nº. 253671. Results: The
sample consists of 150 postpartum women, which had an average age of 23 years, most
were between 20 and 29 years (64; 42,7%) were from the capital (105; 70,0%), were
married(100; 66,7%), with family income 1-2 minimum wages (60; 40,0%) and had up to
8 years (67; 44,7%). It was observed that most mothers responded that the support of
the companion was very important (53,0%) both in labor as much during labor (45,0%),
the partner's help was very useful both at work delivery (65,0%) and at delivery (66,0%).
The presence of a partner in the delivery room was statistically significant in the
following variables: the presence of a companion during prenatal care(p=0,05), the
average duration of labor of pregnant women(p=0,01), performing epidural
anesthesia(p=0,01), the pain felt during labor(p= 0,001) delivery (p= 0,001), confidence
during labor(p=0,001) and delivery(p= 0,001),fear during labor (p = 0, 001), the
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expectations of pain during labor (p = 0,01) and delivery (p = 0,02).Conclusion:The
support for companion chosen by the woman was associated with greater overall
satisfaction of the parturient with the birth experience. There is, therefore, the
importance of ensuring the right of participation of a companion during labor and
delivery, and respecting the choice of each woman during the birth process.
Key words: Nursing. Humanizing delivery. Medical chaperones.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8529/1/2014_dis_asoliveira.pdf
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SANTOS, Fabrício dos. O tempo estímulo-resposta na predisposição a fadiga de
alarmes de ventiladores mecânicos: implicações para a segurança do paciente.
2013. p.84. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Silva, Roberto Carlos Lyra da
Resumo: Introdução: A fadiga de alarme é resultado de uma resistência /
dessensibilização na percepção da sinalização dos alarmes, por parte dos profissionais
de saúde, sendo a mensuração do tempo estímulo-resposta crucial para determinar se
tal fenômeno está presente ou não. Quanto maior for o tempo de intervenção ao
alarme, maior será o risco para o paciente, diminuindo a segurança do mesmo. Objeto
do estudo: o tempo estímulo-resposta na predisposição a fadiga de alarmes de
ventiladores mecânicos: implicações para a segurança do paciente. Objetivos: 1 Identificar o perfil clínico e acústico dos alarmes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI);
2 - Medir o tempo estímulo-resposta dos profissionais aos alarmes do VM; 3 Descrever, na perspectiva dos profissionais da equipe, os fatores determinantes do
tempo estímulo-resposta aos alarmes do Ventilador Mecânico (VM). Justificativa:
Justificou-se pela urgente necessidade de fomentarmos nossas preocupações com a
segurança do paciente crítico dependente da ventilação mecânica em unidades de
terapia intensiva e com a vigilância e monitorização de variáveis fisiológicas, a partir do
uso de sistemas de alarmes. Material e Método: Tratou-se de uma pesquisa descritivaobservacional com abordagem quanti-qualitativa, tipo estudo de caso, com amostragem
de conveniência. Os dados foram produzidos, após aprovação do Protocolo de
Pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO), em 28 de junho de 2012 (Protocolo n. 46898). Resultados e
Discussões: O Ventilador mecânico foi o equipamento que mais gerou sinais de
alarmes, seguido da Pressão Não Invasiva (PNI), sendo muitos desses alarmes,
causados por configuração incorreta do monitor multiparâmetro. Observou-se que não
houve diferença significativa nos alarmes comparando-se o serviço diurno com o
noturno. O ambiente da UTI, de acordo com as mensurações dos ruídos, em nenhum
momento, com relação às recomendações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), foi considerado calmo. Considerações finais: Todos os objetivos
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propostos desta pesquisa foram alcançados e foram descritos e discutidos na forma de
figuras. O fenômeno fadiga de alarmes esteve presente na unidade pesquisada, onde
identificou-se que muitos dos alarmes registrados não tiveram pronta resposta dos
profissionais de saúde.
Palavras-chave: Alarmes clínicos. Tecnologia. Terapia intensiva.

Abstract: Introduction: Fatigue Alarm is the result of a resistance / desensitization in the
perception of signaling alarms on the part of health professionals, and the measurement
time stimulus-response crucial to determine whether this phenomenon is present or not.
The longer the operating time the alarm, the greater the risk to the patient, reducing the
safety thereof. Object of the study: time stimulus-response bias fatigue alarm
mechanical ventilators: implications for patient safety. Objectives: 1 - To identify the
clinical and acoustic alarms in the Intensive Care Unit (ICU), 2 - Measure the time
stimulus-response professionals to alarms VM, 3 - Describe the perspective of the
professional staff, the determinants time stimulus-response to alarms Mechanical
Ventilator (VM). Rationale: It is justified by the urgent need we promote our concerns
about the security of critical patient dependent on mechanical ventilation in intensive
care units and the surveillance and monitoring of physiological variables, from the use of
alarm systems. Material and Methods: This was a descriptive-observational approach
with quantitative and qualitative, case study, using a convenience sample. The data
were produced after approval of research protocol by the Ethics and Research of the
Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO), on June 28, 2012 (Protocol
no. 46898). Results and Discussions: The mechanical fan was the equipment that
generated the most alarm signals, followed by Noninvasive Pressure (NIBP), and many
of these alarms, caused by incorrect configuration of multiparameter monitor. It was
observed that there was no significant difference in comparing alarms day service with
nightly. The ICU environment, according to measurements of noise in no time, with
respect to the recommendations of the Brazilian Association of Technical Standards
(ABNT), was considered calm. Final Thoughts: All proposed objectives of this research
were achieved and were described and discussed in the form of figures. The alarm
fatigue phenomenon was present in the unit studied, where it was identified that many
and alarms did not have the ready response of health professionals.
Key words: Clinical alarms. Technology. Intensive care.
Acesso remoto ao texto integral:
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NAZARETH, Isis Vanessa. As dimensões da estrutura cultural e social dos pais de
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Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
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Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem na atenção à saúde da mulher, do adolescente e da
criança
Orientador: Santos, Inês Maria Meneses dos
Resumo: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo baseado na Etnoenfermagem.
Tem por objeto de estudo: Os fatores culturais e sociais paternos e a criança nascida
prematura. Tem como questão norteadora: Quais os fatores culturais e sociais dos pais
de filhos egressos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal?. O objetivo delineado é:
Identificar e analisar os fatores culturais e sociais dos pais de filhos prematuros
egressos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O cenário de estudo foi o
ambulatório de pediatria de um hospital universitário da cidade do Rio de Janeiro. O
estudo foi aprovado pelo CEP-UNIRIO através do parecer nº 109.934. A coleta de
dados ocorreu através de questionário sócio-econômico-cultural; da ObservaçãoParticipação-Reflexão; de instrumento de coleta de dados do prontuário da criança; e
por meio da técnica Narrativa de Vida de mães de crianças com até dois anos de idade
egressas de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Através do procedimento analítico
da Etnoenfermagem encontrou-se uma categoria analítica: "As Dimensões da Estrutura
Cultural e Social de Pais de Prematuros: Da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal ao
acompanhamento do desenvolvimento infantil no domicílio" e duas subcategorias
analíticas: "Da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal ao domicílio: O enfrentamento de
maternar pré-termo" e "A estrutura sociocultural dos pais e o desenvolvimento Infantil
do egresso de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal". Demonstrou-se que os pais de
nascidos prematuros constituem um grupo cultural que compartilha valores e
significados desenvolvidos por meio de interações sociais. Os dados e situações
levantados devem vir a ser usados na promoção de uma assistência mais articulada,
culturalmente pertinente e que respeite o saber popular dos pais que ao saírem da
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com seus filhos precisam cuidar no domicílio
para que eles desenvolvam-se enquanto crianças saudáveis. O estudo aqui
apresentado levou-me a constatar também que as mães possuem muitas dúvidas em
relação ao cuidado e sobre o desenvolvimento infantil de seus filhos, demonstrando a
importância da continuidade de acompanhamento destas mães e de seus bebês por
parte de equipe multiprofissional ao longo dos primeiros meses em casa. No entanto,
ressalto a relevância de adentrar no contexto cultural e social do ambiente de cada
criança para que a avaliação e acompanhamento do desenvolvimento infantil seja
realmente efetivo e significante.
Palavras-chave:
transcultural.

Desenvolvimento

infantil.

Enfermagem

neonatal.

Enfermagem

Abstract: This is a descriptive, qualitative study based on ethnonursing. Its object of
study: The paternal cultural and social factors and the child born premature. Its guiding
question: What are the cultural and social factors of the parents of children discharged
from the Neonatal Intensive Care Unit? The goal is outlined: Identify and analyze the
cultural and social factors of the parents of preterm infants discharged children of
Neonatal Intensive Care Unit. The study setting was the outpatient pediatric clinic of a
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university hospital in the city of Rio de Janeiro. The study was approved by CEPUNIRIO by opinion n° 109.934. Data collection occurred through socio- economiccultural questionnaire, Observation - Participation - Reflection; instrument for data
collection from medical records of the child, and through the Narrative of the Life of
mothers of children with technique until two years of age grads of Neonatal Intensive
Care Unit. Through the analytical procedure ethnonursing found an analytical category:
"The Dimensions of Cultural and Social Structure of Parents of Preemies: The Neonatal
Intensive Care Unit to the Monitoring Child Development in Living" analytical and two
subcategories: "From Therapy Unit Neonatal intensive doorstep: facing maternar
preterm" and "The Sociocultural Structure of parents and the Child Development Unit of
Egress Neonatal Intensive Care". It has been shown that parents of preterm infants are
a cultural group that shares values and meanings developed through social interactions.
The data collected and situations are likely to be used in promoting a more coordinated
care, culturally relevant and respectful popular knowledge of parents to leave the
Neonatal Intensive Care Unit with their children need care at home for them to develop
themselves while healthy children . The study presented here has led me to realize also
that mothers have many questions about the care and on children's development of their
children, demonstrating the importance of continued monitoring of these mothers and
their babies by multidisciplinary team over the first months at home. However, I
emphasize the importance of entering the cultural and social context of each child for the
evaluation and monitoring of child development to be truly effective and meaningful
environment.
Key words: Neonatal nursing. Transcultural nursing. Child development.

Nº de Classificação: 19038
NASSAR, Pedro Ruiz Barbosa. Guerra da Tríplice Aliança no jornal El Centinela
(1867): ambiente, corpo e cuidados prestados aos acometidos. 2013. p.122.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Porto, Fernando
Resumo: O presente estudo tem como objeto os cuidados aos feridos e doentes, nos
aspectos ambientais e corporais durante o combate na Guerra da Tríplice Aliança
veiculado pela imprensa paraguaia. A delimitação temporal foi de 1867, data em que
circulou o periódico El Centinela. Utilizou-se como estrategia de aproximação da
imagem imaterial para material do leitor o recurso cartográfico, mapas, imagens
pictóricas e fotograficas articuladas as materias veiculadas no jornal El Centinela, por
meio da operação historiográfica, na perspectiva do jogo de escala. A análise do
periódico paraguaio permitiu a organização dos eixos no: ambiente, corpo e cuidado. O
ambiente foi apresentado com seus fatores, climáticos, geográficos e sanitários que
influenciaram em diversos momentos, a saúde e a falta desta, e a prestação do cuidado
aos acometidos no confronto e doentes. O corpo, entendido como sendo inserido no
coletivo e também na unidade fisiológica, individual, sendo objeto de ação da fome, das
doenças e do uso de produtos e infusos a base de ervas e saberes populares. O
609

cuidado foi aquele prestado aos feridos e acometidos, na perspectiva cultural
influenciado pelos negros e indígenas, empírico e improvisado, sendo realizado por
homens e mulheres comuns, e profissionais à época, respeitando os aspectos
pertinentes ao século XIX. O cenário de guerra mostrou-se como uma interseção de
saberes e práticas, onde os aspectos descritos permitem a (re)construção do cuidado
antepassado, e a pluralidade cultural influenciando nos agravantes sociais do conflito,
proporcionando o entendimento do cuidado de guerra.
Palavras-chave: Ambiente. Corpo. Cuidado.

Abstract: The present study has as its object the care of wounded and sick, in
environmental and bodily aspects during combat in the War of the Triple Alliance aired
by Paraguayan press. The temporal boundary was 1867, when it circulated the
periodical El Centinela. It was used as an approaching strategy the immaterial image to
the material one of the reader, the cartographic resource, maps, pictorial images and
articulated the matters aired in the newspaper El Centinela, through the historiographical
operation, from the perspective of game scale. The analysis of the Paraguayan periodic
allowed the organization of the axes in: environment, body and care. The environment
was presented with its factors, climatic, geographical and sanitary that influenced at
various times, health and the lack of it, and the provision of care to affected patients
during the confrontation and sick people. The body, understood to be inserted in the
collective and also in physiological, individual unit, the object of the action of hunger,
disease and the use of products and herbal infusions and popular knowledge. The care
that was provided to the injured and affected in cultural perspective influenced by black
and indigenous, empirical and improvised, being done by ordinary men and women ,
and professionals at the time, respecting the relevant aspects of the nineteenth century.
The war scenario proved to be an intersection of knowledge and practice, where the
aspects described enable the (re) construction of ancestor care, and the cultural
diversity influenced the social aggravating of the conflict, providing an understanding of
the care of war.
Key words: Care. Body. Environment.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/pedro-ruiz-barbosa-nassar

Nº de Classificação: 19041
CARRERA, Simone de Amorim. Cultura de segurança do paciente: a percepção do
enfermeiro em um hospital oncológico. 2013. p.141. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
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Linha de Pesquisa: O cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar,
pesquisar e ensinar.
Orientador: Aguiar, Beatriz Gerbassi Costa
Resumo: Trata-se de um estudo que tem como objetivos verificar a percepção do
enfermeiro da cultura de segurança do paciente em um hospital oncológico federal no
Município do Rio de Janeiro e discutir a percepção do enfermeiro da cultura de
segurança do paciente neste hospital relacionado às dimensões da Agency for
Healthcare Research and Quality. É um estudo exploratório com abordagem
quantitativa qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de um questionário com
distribuição multidimensional, utilizado como uma ferramenta de mensuração da
avaliação da cultura de segurança do paciente intitulado Hospital Survey on Patient
Safety Culture, validado no Brasil. Foram analisadas doze dimensões, acerca da
percepção de 46 enfermeiros participantes da pesquisa. Oito destas dimensões
obtiveram percentual de respostas positivas abaixo de 50% e quatro entre 50 e 75%,
sugerindo nesta pesquisa uma fragilidade na cultura de segurança do paciente. Duas
seções analisadas como únicas, apresentaram 57% das percepções do Grau de
Segurança do Paciente como aceitável e 42% dos participantes informaram notificar de
1 a 2 vezes ao ano o Número de Eventos ocorridos nos últimos 12 meses. Na questão
aberta, os 21 participantes realizaram comentários sobre segurança do paciente, erros
ou relatórios de eventos adversos no hospital. Conforme observado nos resultados
deste estudo, a instituição hospitalar deve ter como meta atender as orientações do
Plano Nacional de Segurança do Paciente.
Palavras-chave: Cultura de segurança. Enfermagem oncológica. Incidentes.

Abstract: This is a study that aims to check the nurse's perception of the patient´ s
safety culture in a cancer hospital and discuss the nurse´ s perception of the patient´ s
safety culture in a cancer hospital in the federal city of Rio de Janeiro, related to the
dimensions of the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). It is a
exploratory study with qualitative approach, the data collection was conducted through a
questionnaire with multidimensional distribution, used as a measurement tool for the
assessment of patient safety culture titled Hospital Survey on Patient Safety Culture,
validated in Brazil. We analyzed twelve dimensions, about the perception of 46 nurses
participating in the survey. Eight of these dimensions obtained percentage of positive
answers below 50% and four between 50 and 75%, suggesting in this research a
weakness in the patient´ s safety culture. Two sections analyzed presented 57% of the
perceptions of the Degree of Patient Safety as acceptable and 42% of the participants
reported notify 1-2 times a year the Number of Events reported in the last 12 months. In
open question the 21 participants realized comments about the patient´ s safety, errors
or registers of adverse events in the hospital. As noted in the results of this study, the
hospital institution should aim to meet the guidelines of the National Patient Safety Plan.
Key words: Oncology nursing. Incidents. Safety culture.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/simone-de-amorim-carrera
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Nº de Classificação: 19045
NASCIMENTO, Simone Martins. As funções gerenciais do enfermeiro no cotidiano
da assistência hospitalar. 2013. p.91. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Aguiar, Beatriz Gerbassi Costa
Resumo: O enfermeiro desenvolve ações fundamentais para a promoção/recuperação
da saúde. Para isso, utiliza as funções de gerência que exercem influência na qualidade
e segurança para o paciente. O objeto deste estudo é as funções gerenciais do
enfermeiro no cotidiano da assistência hospitalar. Os objetivos que norteiam esse
estudo são: identificar as funções gerenciais do enfermeiro no cotidiano da assistência
hospitalar, analisar como o enfermeiro utiliza as funções gerenciais para o cumprimento
de seu trabalho e discutir as funções de gerencia do trabalho do enfermeiro. Trata-se de
um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do qual participaram 7 enfermeiros
das unidades de internação adulto de um hospital federal do Rio de Janeiro. A coleta de
dados foi feita através de uma entrevista semiestruturada e uma autoavaliação das
funções gerenciais no trabalho do enfermeiro. A análise dos dados obtidos foi realizada
através de categorias que surgiram de unidades de significação da análise temática de
Bardin. O resultado revela que o cuidado de enfermagem tem duas vertentes que é o
mapa mental e o mapa real do processo gerencial. O mapa mental engloba o
planejamento e a organização que são empíricas, não sendo feitos de forma
sistematizada e parte somente da demanda do dia a dia. Já o mapa real engloba a
direção e o controle, sendo que o estudo mostra que os enfermeiros gerentes têm
direção de sua equipe e do seu trabalho, porém o controle é falho uma vez que não tem
um instrumento para avaliar o desempenho de sua equipe e nem de seu trabalho.
Palavras-chave:
administradoras.
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enfermagem.

Enfermagem.

Enfermeiras

Abstract: Nurses perform fundamental actions for health promotion and recovery. To
this end, they apply the management roles that exert influence on quality and safety for
the patients. The object of this study is the management functions of nurses in the daily
activities of hospital care. The goals that guide this study are: to identify the managerial
functions of nurses in the daily activities of hospital care; to analyze how nurses apply
management functions for the fulfillment of their work; and to discuss the management
functions of nurses' work. This is a descriptive study with a qualitative approach and
participants were seven nurses from adult admission units of a federal hospital in the city
of Rio de Janeiro. Data collection was carried out through a semi-structured interview
and self-assessment of management functions in the work of nurses. The analysis of the
data was performed through categories that arose from units of meaning according to
Bardin's thematic analysis. The results reveal that nursing care has two pillars, the
mental map and the real map of the management process. The mental map
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encompasses planning and organization which are empirical and it is not made
systematically on the basis of daily demands. The real map includes direction and
control, and this study shows that nursing managers direct their teams; however, control
fails since they do not have an instrument to assess the performance of their teams nor
their work.
Key words: Nursing care. Nursing. Nurse administrators.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 19008
BITENCOURT, Neuza Denise Paim. Desenvolvimento de software hipertexto
aplicado ao programa de controle da tuberculose. 2013. p.110. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Santiago, Luiz Carlos
Resumo: O propósito deste estudo é apresentar o software hipertexto aplicado ao
programa de controle da tuberculose. Objetivos: 1) Propor umprograma hipertexto para
auxiliá-los a lidar com as demandas da prevenção, do tratamento e controle da
tuberculose. 2) Descrever como o emprego do método proposto poderá auxiliar nos
cuidados do cliente com tuberculose. Metodologia trata-se de uma pesquisa básica.
Instrumentação: para o desenvolvimento do software hipertexto foi utilizada a
metodologia de Viviane Bernardo (1996) adaptada por Maria Catariana Motta (2000)
Resultados: foi desenvolvido um software hipertexto aplicado ao Programa de Controle
da Tuberculose, o primeiro site privado de utilidade pública, é uma ferramenta
totalmente acessível que poderá contribuir na qualidade da assistência de enfermagem.
Palavras-chave: Comunicação. Hipertexto. Informação.

Abstract: The purpose of this study is to present the software hypertext software
Tuberculosis Control Program. Objectives: 1) Propose a hypertext program to help them
cope with the demands of prevention, treatment and control of tuberculosis. 2) Describe
how the use of the proposed method can assist in the care of the client with
tuberculosis. Methodology it is a basic search. Instrumentation: for hypertext software
development methodology was used Viviane Bernardo (1996) adapted by Maria
Catarina Motta (2000) Results: a software was developed hypertext software
Tuberculosis Control Program, the first private site utilities, is fully accessible tool that
can contribute to the quality of nursing care.
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Key words: Hypertext. Information. Communication.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 19002
OLIVEIRA, Fernanda Maria do Carmo da Silveira Neves de. Qualidades essenciais da
enfermeira para prestação de cuidados de conforto a crianças em ventilação
mecânica invasiva. 2013. p.133. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem)
- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Linha de Pesquisa: Enfermagem: o cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de
gerenciar, de pesquisar e de ensinar
Orientador: Silva, Carlos Roberto Lyra da
Resumo: Esta investigação foi motivada por experiências acumuladas ao longo de 15
anos de cuidados de enfermagem a crianças graves dependentes de ventilação
mecânica invasiva. Refletir sobre a necessidade imperiosa da ventilação mecânica e de
que forma esta podia influenciar o ambiente e o cuidado de enfermagem fez parte das
minhas indagações durante esses anos de amadurecimento pessoal e profissional.
Assim, definimos o objeto de estudo como: Qualidades essenciais da enfermeira na
prestação de cuidados de conforto a crianças em uso de ventilação mecânica invasiva.
Partindo deste, definimos os seguintes objetivos: 1- Identificar, nas falas das
enfermeiras, elementos que podem sugerir que o ventilador mecânico é ou pode se
constituir em obstáculo para a prestação de cuidados confortantes para crianças em
ventilação mecânica invasiva em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP); 2Analisar no discurso das enfermeiras evidências que possam sugerir a necessidade de
qualidades essenciais como pré-requisito para a prestação de cuidados confortantes a
crianças em uso de ventilação mecânica invasiva em UTIP; 3- Discutir as implicações
das qualidades essenciais, se presentes nos discursos das enfermeiras, na promoção
do conforto à luz da Teoria de Conforto de Kolcaba. Tratou-se de um estudo qualitativo,
com dados obtidos a partir da aplicação de questionário com perguntas abertas e
fechadas. Os instrumentos foram aplicados a 17 enfermeiras da UTIP de um hospital da
rede pública de saúde do Município do Rio de Janeiro. O referencial teórico foi a Teoria
de Conforto de Katharine Kolcaba e para tratamento dos dados optamos pela Análise
de Conteúdo Temática de Bardin. Após análise do material definimos duas categorias:
CATEGORIA 01: O ventilador mecânico como obstáculo para o cuidado confortante.
Nesta categoria emergiu que o ventilador mecânico se configura como um obstáculo à
prestação de cuidados confortantes, mas não impede que estes sejam realizados,
funcionando como um motivador para a prestação de conforto. CATEGORIA 02: O
cuidado confortante em unidade de terapia intensiva pediátrica exige das enfermeiras
qualidades essenciais. Nesta categoria identificamos oito qualidades consideradas
como essenciais pelas enfermeiras: comunicação, conhecimento científico, criatividade,
dedicação, destreza, empatia, observação, sensibilidade. Concluímos que a ventilação
mecânica em UTIP, fortemente representada pelo ventilador mecânico, funciona como
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estímulo para prestação de conforto à medida que leva o cliente à zona de desconforto
de Kolcaba e com isso as enfermeiras necessitam de qualidades essenciais para que
elas possam, de alguma forma, se sobrepor a essa tecnologia e prestar cuidados
confortantes, sem prejudicar a saúde do cliente pediátrico.
Palavras-chave: Conforto, Criança, Ventilação mecânica.

Abstract: This research was motivated by experience accumulated over 15 years of
nursing care to critically ill children dependent on mechanical ventilation. Reflecting on
the imperative need of mechanical ventilation and how this could influence the
environment and nursing care was part of my questions during these years of personal
and professional maturity. We defined the object of study as essential qualities of a
nurse in providing care to comfort children in use of invasive mechanical ventilation. We
set the following goals: 1- To identify, in the nurses speech, elements that may suggest
that the mechanical ventilator is or may constitute an obstacle to the provision of comfort
care for children in invasive mechanical ventilation in Pediatric Intensive Care Unit
(PICU); 2- To analyze at nurses discourse evidence that may suggest the need for
essential qualities as prerequisite for the provision of comfort care to children in use of
invasive mechanical ventilation in PICU; 3- To discuss the implications of the essential
qualities, if present on the nurses oral communication, in promoting comfort with the
Kolcaba Comfort Theory. This was a qualitative study with data obtained from a
questionnaire with open and closed questions. The questionnaires were applied in 17
nurses from the PICU of a public hospital in the city of Rio de Janeiro. The theoretical
reference was Katharine Kolcaba Comfort Theory and to the process the data we
adopted the Thematic Content Analysis by Bardin. From the analysis of the material, two
categories were defined: Category 01: The mechanical ventilator as an obstacle to
comfort care. This category showed that the ventilator is configured as a barrier to care
comforting, but does not prevent these to be performed as this also works as a motivator
to provide comfort. Category 02: The comforting care in the pediatric intensive care unit
requires the nurse's essential qualities. In this category here, we identified eight qualities
regarded as essential for nurses: communication, scientific knowledge, creativity,
dedication, skill, empathy, observation and sensitivity. We conclude that mechanical
ventilation in PICU, strongly represented by the mechanical ventilator, works as a
stimulus to provide comfort, as it takes the customer to the Discomfort Kolcaba's Zone
and that nurses need essential qualities to somehow override this technology and
provide comforting care without harming the pediatric patient health.
Key words: Comfort. Child. Mechanical ventilation.
Acesso remoto ao texto integral:
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ABRÃO, Díbulo Ferreira. Manejo das mamas puerperais para inibição da lactação
em mulheres soropositivas no domicílio: contribuições para enfermagem. 2013.
p.100. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na sociedade
Linha de Pesquisa: Enfermagem na atenção à saúde da mulher, do adolescente e da
criança.
Orientador: Silva,Leila Rangel da
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que teve como objeto o
manejo das mamas puerperais de mulheres soropositivas para o Vírus da
Imunodeficiência Adquirida (HIV) no domicílio. Os objetivos foram: 1) Identificar os
fatores sociais e culturais relacionados ao manejo das mamas puerperais em mulheres
HIV positivas no domicílio, 2) Descrever a inibição da lactação pelas mulheres HIV
positivas no domicílio e 3) Analisar as estratégias utilizadas pelas mulheres HIV
positivas diante da família/amigos frente a inibição da lactação no domicílio. O cenário
do estudo foi o Ambulatório de Doenças Infecciosas Pediátricas (Dipe) de uma
Instituição Publica Federal em Ciência e Tecnologia com atendimento na área MaternoInfantil no estado do Rio de janeiro. Para a obtenção dos dados foram utilizados cinco
instrumentos: o primeiro nível do Modelo de Sunrise que tratadas dimensões da
estrutura social e cultural; formulário gineco-obstétrico; entrevista semi - estruturada;
diário de campo e os prontuários.O estudo obedeceu aos preceitos éticos da pesquisa e
foram entrevistadas 15 mulheres puérperas soropositivas para o HIV que
acompanhavam seus filhos no ambulatório da Dipe. O período de coleta de dados foi de
janeiro a abril de 2012. O tratamento dos dados foi realizado com base na análise dos
dados fundamentada na Análise de Dados de Etnoenfermagem dando origem a duas
categorias analíticas: 1) Inibição da lactação por mulheres soropositivas no domicílio:
Sentimentos maternos, rede de apoio e manejo das mamas puerperais. 2)
Enfrentamento das mulheres soropositivas para o HIV diante da inibição da lactação no
domicílio: Reações e estratégias. Reafirmo a necessidade de o enfermeiro
compreender a influência cultural com o objetivo de garantir o cuidado pautado nas
ações e decisões culturais, respeitando a identidade da puérpera soropositiva para o
HIV.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Enfermagem. Saúde da mulher.

Abstract: The aim of the study was to present a qualitative approach which had as
object the handling of puerperal breasts of seropositive women for the acquired Human
Immunodeficiency Virus (HIV) at home. The main objectives were: 1) Identify social and
cultural factors related to the handling of the puerperal breasts in HIV seropositive
women at home, 2) Describe the inhibition of the lactation done by HIV seropositive
women at home and 3) Analyze the strategies used by HIV seropositive women before
the family/friends due to the inhibition of lactation at home. The study scenario was the
Ambulatory of Infectious Pediatric Diseases(Dipe) an institution publishes in the Federal
Science and Technology with assistance in the area Maternal and Child in the state of
Rio de Janeiro. For the acquisition of the data five tools were used: the first level of the
Sunrise Model which considers the social and cultural structure dimensions, gyneco616

obstetric files, semi-structured interviews; field registers and medical records. The study
followed ethical precepts of the research and 15 HIV seropositive puerperal women, who
looked after their children, in the ambulatory of Dipe were interviewed. The data was
collected from January to April 2012. The handling of the data was conducted based on
its analysis having as a basis the Ethnical nursery Data Analysis which originated two
analytical categories: 1) Inhibition of lactation in seropositive women at home: maternal
feelings, aid network and handling of puerperal breasts.2) The necessityfor HIV
seropositive women to face the inhibition of lactation at home: Strategic reactions. I
reinforce the necessity for the nurse to understand the cultural influence in order to
assure caring based on actions and cultural decisions, respecting the HIV puerperal
seropositive woman.
Key words: Nursing. Women‟s health. Breast feeding.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/dibulo-ferreira-abrao

Nº de Classificação: 18975
LUNA, Aline Affonso. Delirium na terapia intensiva: um estudo retrospectivo. 2013.
p.87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Silva, Roberto Carlos Lyra da
Resumo: Trata-se de um estudo retrospectivo transversal, que tem como objeto de
estudo o delirium em pacientes em uso de sedativos em Unidades de Terapia Intensiva.
Para avançarmos no estudo foram traçadas as seguintes questões norteadoras: Qual a
ocorrência de risco do delirium entre pacientes em uso de sedativos em uma Unidade
de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro num período de três meses? Quais os
achados clínicos mais sugestivos de delirium em pacientes submetidos à sedação
segundo o CAM- ICU - Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit
(Método da Avaliação da Confusão Mental na Unidade de Terapia Intensiva), relatados
em prontuários, pelos profissionais de saúde na UTI? Os objetivos foram: Identificar a
ocorrência de risco do delirium entre pacientes em uso de sedativos em uma Unidade
de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro num período de três meses.
Descrever os achados mais reportados pela equipe de saúde, sugestivos de delirium
em pacientes em uso de sedativos e hipnóticos, de acordo com o CAM- ICU em
Unidade de Terapia Intensiva. Para a coleta de dados foram utilizados os prontuários de
pacientes assistidos no período de 01/02/2012 a 30/04/2012, em um hospital da rede
pública do Estado do Rio de Janeiro, em busca de relatos médicos e de enfermagem
que pudessem preencher critérios de achados clínicos sugestivos de delirium segundo
o CAM- ICU ou com diagnóstico fechado, totalizando uma amostra de 128 pacientes.
Através dos relatos foi possível observar achados clínicos sugestivos de delirium, no
entanto, apenas dois pacientes diagnosticados. Os resultados parecem sugerir de fato o

617

quanto é comum o subdiagnóstico do delirium entre os pacientes em uso de sedativos
na terapia intensiva. Esse desafio nos permitiu, entretanto, a identificação de pontos
frágeis, principalmente no que se refere a segurança do paciente, que precisam ser
urgentemente repensados, sobretudo no tocante a monitorização e seguimento de
pacientes em uso de sedativos, expostos aos fatores que os tornam mais vulneráveis
ao delirium e suas consequências.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Enfermagem. Segurança do paciente.

Abstract: This is a retrospective study, which has as its object of study delirium in
patients sedated in Intensive Care Units. To advance in the study were drawn the
following questions: What is the risk of the occurrence of delirium among patients using
sedatives in an Intensive Care Unit of the State of Rio de Janeiro in a period of three
months? What are the clinical findings more suggestive of delirium in patients
undergoing sedation according to the CAM-ICU - Confusion Assessment Method for the
Intensive Care Unit (Method of Assessment of Mental Confusion in the Intensive Care
Unit), reported in medical records by health professionals in ICU? The objectives were to
identify the occurrence risk of delirium among patients using sedatives in an Intensive
Care Unit of the State of Rio de Janeiro in a period of three months. Describe the
findings reported by most health team, suggestive of delirium in patients using sedatives
and hypnotics, according to the CAM-ICU in the Intensive Care Unit. For data collection
we used the medical records of patients treated in the period from 01/02/2012 to
30/04/2012, in a public hospital in the State of Rio de Janeiro in search of medical
records and nursing could meet clinical criteria suggestive of delirium according to the
CAM-ICU or closed with a diagnosis, a total sample of 128 patients. Through the reports
was observed clinical findings suggesting delirium, however, only two patients
diagnosed. The results seem to suggest in fact how common underdiagnoses of delirium
among patients using sedative in intensive care. This challenge allowed us, however,
the identification of weaknesses, particularly with regard to patient safety, which need to
be urgently reconsidered, particularly on monitoring and follow-up of patients using
sedatives, exposed to the factors that make them more vulnerable to delirium and its
consequences.
Key words: Nursing. Nursing care. Patient's safety.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/aline-affonso-luna

Nº de Classificação: 18929
BORDIGNON, Julio Cesar Pegado. A rede social no cotidiano do idoso como
fundamento para atenção à saúde. 2014. p. 46. Dissertação de Mestrado (Mestrado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2014.
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Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Tocantins, Florence Romijn
Resumo: Introdução: Os desafios trazidos pela elevação do número de integrantes da
população idosa apresentam diversas dimensões e dificuldades. Nesta fase do ciclo da
vida, algum grau de vulnerabilidade, dependência e/ou necessidade se instala pelo
envelhecimento, colaborando para o isolamento social e doenças crônicas não
transmissíveis. Esta situação justifica a importância de uma rede social atuante e
próxima deste idoso, visto que influenciam ações tomadas pelos sujeitos diante de
necessidades sociais e de saúde. Os objetivos deste estudo são: descrever a finalidade
da rede social para o idoso a partir do respectivo cotidiano e refletir a rede social do
idoso frente à política nacional de atenção básica. Abordagem teórico-metodológica:
Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, apoiado no referencial
teórico e metodológico de Alfred Schutz. As informações foram coletadas mediante
entrevista fenomenológica semiestruturada em Abril e Maio de 2013. Os sujeitos foram
doze idosos regularmente cadastrados junto a uma Estratégia de Saúde da Família
(ESF), majoritariamente do sexo feminino, com idade entre 60 e 88 anos e escolaridade
variando de analfabeto a nível médio. Apresentação e organização das informações:
Identificou-se que a rede social destes idosos é de natureza predominantemente
primária, seguida da rede secundária formal e rede secundária de mercado. A análise
dos "motivos para" permitiu emergir categorias concretas do vivido. Estas apontam para
o típico da ação do idoso quando se relaciona com integrantes de sua rede social no
mundo da vida, ou seja, tem por finalidade a ajuda de alguém para fazer algo.
Discussão do típico da ação: A concepção de família utilizada nas práticas das equipes
de ESFs enfoca somente a família como um grupo de pessoas para direcionar as ações
de saúde. As ações profissionais propostas não contemplam o que os idosos têm por
expectativas ao se relacionarem com os profissionais de saúde. Observou-se que as
expectativas dos idosos, ao se relacionarem com as respectivas redes sociais, são pela
busca de alguma forma de apoio, que na maioria das vezes, direciona-se para um apoio
social. Considerações finais: Logo, é preciso reconstruir as práticas do cuidado dos
profissionais de saúde de forma a garantir um Cuidado mais adequado às necessidades
de saúde dos idosos, visto que as necessidades destes em questão não estão
relacionadas diretamente com o desenvolvimento das atividades básicas de vida diária.
O apoio social presente nas práticas dos profissionais das equipes de ESFs necessita
ser aprimorado e ampliado, o que contribuirá para uma prática de cuidado dirigido a
coletividade e grupos sociais, mediante a identificação das necessidades que não
envolvam somente o campo biológico. A inclusão da rede social do idoso no Projeto
Terapêutico Singular pode contribuir para satisfazer necessidades sociais e de saúde
destes sujeitos idosos de forma mais ampla, o que contribuirá para uma assistência
integral e humanizada.
Palavras-chave: Atenção à saúde. Idoso. Rede social.

Abstract: Introduction: The challenges posed by the increase in the number of members
of the elderly population have different dimensions and difficulties. At this stage of the
life cycle, some degree of vulnerability, dependence and / or needs settles by aging,
contributing to social isolation and non-transmissible chronic diseases. This underlines
the importance of an active and close social network to that elderly, as they influence
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actions taken by the subjects related to their social and healthcare needs. The
objectives of this study are: to describe the purpose of the social network for the elderly
in their everyday life and to reflect about the social network of elderly in the context of
the National Primary Care Policy. Theoretical and methodological approach: It is a
descriptive qualitative research, which had the theoretical and methodological
framework proposed by Alfred Schutz. Data were collected through semi-structured
phenomenological interviews in April and May 2013. The subjects were twelve seniors
regularly registered within a Family Health Strategy (FHS), mostly female, aged between
60 and 88 years and schooling ranging from illiterate to medium level. Presentation and
organization of information: It was identified that the social network of these seniors is
predominantly of primary nature, followed by the formal secondary network and
secondary market network. The analysis of the "in-order-to motives" allowed emerging of
concretely experienced categories and point out at the typical action of the elderly when
relating to members of their social network in the living world, i.e. their purpose is the
help from someone to do something. Discussion of typical action: The concept of family
used in the FHS team's practices only focuses on the family as a group of people to
target health actions. The proposed professional actions do not contemplate the elderly
expectations as they relate to health professionals. It was observed that the elderly has
as expectations to engage with their social networks in the search for some form of
support, which in most cases is directed to social support. Final Considerations: It is
relevant to rebuild the care practices of health professionals to ensure a more adequate
Care to the needs of the elderly, since their needs in question are not directly related to
the development of the basic activities of life daily. The social support in the practices of
FHS teams needs to be improved and expanded, which will contribute to a health care
practice directed to community and social groups, by identifying the needs that do not
involve only the biological field. The inclusion of the social network of the elderly in
Therapeutic Singular Project can contribute to meet the social and health care needs of
the elderly subjects more broadly, which will contribute to a comprehensive and humane
care.
Key words: Social networking. Aged. Health care.

Nº de Classificação: 18923
TOLENTINO, Ana Clara de Melo Souza. O custo do cateterismo vesical de demora
nos pacientes internados na unidade de terapia intensiva nos hospitais
universitários. 2014. p.105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Schutz, Vivian
Resumo: O cateter vesical de demora (CVD) é um dos dispositivos invasivos mais
utilizados nas unidades de terapia intensiva (UTI), sendo o seu procedimento de
inserção o que mais contribui para o desenvolvimento de complicações, podendo ser
classificadas como infecciosas ou traumáticas. No caso das infecciosas, cerca de 80%
das infecções do trato urinário (ITU) estão relacionadas ao uso do CVD, aumentando o
tempo de internação e consequentemente, os custos hospitalares. Este estudo buscou
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realizar a avaliação econômica parcial para estudar os custos diretos do CVD, tendo por
objetivos: valorar os itens do custo direto do CVD com e sem ITU; realizar a avaliação
econômica parcial do CVD nos pacientes internados na UTI com e sem ITU; discutir
como o enfermeiro pode contribuir na redução nos custos relacionados à utilização do
CVD. Métodos: o estudo foi realizado em duas UTIs de dois hospitais universitários de
grande porte, localizados na cidade do Rio de Janeiro (UTI B e UTI A). Utilizou-se a
análise dos prontuários dos pacientes internados, que estavam com CVD, a partir de
formulário especifico, após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Realizou-se a
entrevista estruturada com o enfermeiro rotina das duas UTIs, buscando informações
sobre o procedimento, tempo médio utilizado para realizá-lo, insumos gastos e o
procedimento técnico. Coletaram-se os dados referentes aos custos dos insumos e
mão-de-obra profissional nos sites referenciados do governo brasileiro, e investigação
na literatura para levantamento das complicações relacionadas ao CVD. Resultados:
48,45% do custo do CVD devem-se ao sistema coletor de urina, sendo o item mais
custoso, seguido do cloridrato de lidocaína (20,38%) e do cateter Foley (12,70%). Os
custos dos materiais representam um valor maior que o da mão-de-obra do enfermeiro
(UTI A R$3,84 e UTI B R$6,48). Na UTI B, o valor do procedimento, incluindo sete dias
de tratamento antimicrobiano, é de R$257,07 e na UTI A, R$202,70. Esses custos
representaram um aumento de R$54,37 entre as instituições, demonstrando que não há
uma alocação racional de recursos financeiros, refletindo na baixa remuneração do
profissional da saúde, que lida diretamente com a atividade-meio da instituição: o
cuidado do paciente. O custo com o antibiótico chega a representar 63,14% no custo do
CVD com ITU na UTI B e 68,80% na UTI A. O aumento dos custos do CVD, quando
associado ao tratamento da ITU, chega a 18,09 vezes na UTI A e 18,37 vezes na UTI
B. Ao extrapolar o valor dos tratamentos da ITU para o sistema de saúde brasileiro,
caso fosse aplicado um dos tratamentos avaliados economicamente, a diferença entre
os dois seria de R$3.537.692,79, abrindo outras possibilidades de trabalhos que
possam avaliar o custo-efetividade dos tratamentos disponíveis para a ITU e outras
tecnologias da saúde. Concluiu-se que a ITU associada ao CVD traz grande impacto no
orçamento hospitalar e a análise desse permite ideias para estudos onde o enfermeiro,
detentor do conhecimento gerencial hospitalar, encontra-se apto a realizar estudos
econômicos para uma alocação racional de recursos e investimentos.
Palavras-chave: Cateterismo urinário. Custos e análise de custo. Economia da
enfermagem.

Abstract: The bladder urinary catheter (BUC) is one of the most invasive devices used
in intensive care units (ICU), and its insertion procedure is one of the most contributors
to the development of complications, being classified as infectious or traumatic. In the
case of infectious, about 80 % of urinary tract infections (UTI) are related to the use of
UC, increasing the length of stay and therefore, hospital costs. This study sought to
perform A partial economic evaluation to study the direct costs of BUC, with the
objectives: To assess the direct cost items of the BUC with and without UTI; perform
partial economic evaluation of BUC in ICU patients with and without UTI; discuss how
nurses can contribute to the reduction of BUC-associated UTI costs. Methods: The study
was conducted in two ICUs of two university hospitals located in the city of Rio de
Janeiro (ICU A and ICU B). The analysis of medical records of hospitalized patients with
UC was consulted to fill a specific form, after approval by the Ethics Committee. We
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conducted a structured interview with the nurses of the two ICUs, looking for information
about the procedure itself, average time spent to accomplish it, spending inputs and
technical interview about the procedure. Data was collected concerning the costs of
inputs, and labor-professional work was consulted on the referenced websites of the
Brazilian government, besides a literature research for BUC-related complications.
Results: 48.45% of the costs of BUC are due to urine collection system, the most
expensive item, followed by lidocaine hydrochloride (20.38%) and Foley catheter
(12.70%). Material costs represented a higher value than the labor of nurses (ICU A
R$3.84 and ICU B R$6.48). In the ICU B, the value of the procedure, including seven
days of antimicrobial treatment, is R$257.07 and ICU A R$ 202.70 . These costs
represented an increase of R$54.37 among both institutions, demonstrating that there is
no rational allocation of financial resources, reflecting the low payment of the nursing
professional who deals directly with the administrative activities of the institution: the
patient's care. The cost of the antibiotic can represent up to 63.14 % in the cost of BUC
with UTI in ICU B and 68.80 % in ICU A. The rising costs of BUC, when associated to
UTI´s treatment, arrives at 18.09 times in ICU A and 18.37 times in ICU B. Extrapolating
the value of treatment of UTI in the Brazilian health system, if one of the treatments
evaluated were economically applied, the difference between both would be
R$3,537,692.79, opening up new possibilities for other cost-effectiveness studies not
only for the treatment of UTI, as for any other health technology assessment. It was
concluded that the a UTI associated with BUC brings great impact on hospital budgets
and bring up ideas for other studies where the nurse, holding the hospital managerial
knowledge, is able to conduct economic studies for the rational allocation of resources
and investments .
Key words: Costs and cost analysis. Urinary catheterization. Economics of the nursing.

Nº de Classificação: 18924
MIRANDA, Rodrigo Sousa de. Comunicação não verbal com clientes surdos: um
olhar inovador para a enfermagem sobre instrumentos básicos do cuidado. 2014.
p.115. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Machado, Wiliam César Alves
Resumo: A Organização Mundial de Saúde define a deficiência como toda perda ou
anormalidade estrutural, funcional, psicológica ou anatômica que gera incapacidade
para o desempenho de atividade dentro do padrão normal para cada ser. Já a
deficiência auditiva é caracterizada pela perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e
um decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ,
2.000HZ e 3.000HZ. A Organização Mundial de Saúde afirma ainda que setenta por
cento das deficiências poderiam ter sido evitadas. Destaca-se a importância do
enfermeiro conhecer a Língua de Sinais Brasileira - Libras, pois ele deve promover a
assistência ao cliente independente de suas especificidades e características humanas,
de forma integral, esclarecendo-o quanto a qualquer procedimento a ser implementado
e orientando quanto às intervenções, conforme designa o código de ética da profissão.
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Isto se torna inviável quando não só o enfermeiro, mas os membros da equipe de
enfermagem não conseguem se comunicar de forma clara e compreensível com sua
clientela surda. Por isto, esta pesquisa objetivou identificar as expectativas dos
deficientes auditivos quanto as mais adequadas alternativas de comunicação não verbal
a serem utilizadas pelas equipes de enfermagem para a assistência e cuidados de suas
necessidades específicas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem
descritiva, cujos participantes foram 24 deficientes auditivos de dois movimentos de
uma instituição religiosa e de um curso de capacitação profissional. Os critérios de
inclusão foram: ser deficiente auditivo, independente do grau da deficiência, ser maior
de 18 anos, participar regularmente das reuniões de seu grupo ou curso. O critério de
exclusão utilizado foi possuir alguma deficiência associada que impedisse a
comunicação. Os dados foram produzidos através de um pequeno questionário
sociodemográfico e de entrevistas em grupo gravadas em vídeo. Estas foram
transcritas em português por dois intérpretes. Os dados foram analisados seguindo a
técnica de Minayo e agrupados em três categorias: A etiologia sociofamiliar: a
construção do sujeito; Descubro-me entendendo: a comunicação do esforço; Descubro
que o outro não me entende e eu não entendo: a necessidade do intérprete. As
pessoas com deficiência auditiva possuem baixo índice de escolaridade, muitas delas
nem completaram o ensino médio. Isso associado ao déficit de domínio de Libras pelos
profissionais e a escassez de intérpretes, leva a falta de conhecimento sobre as causas
da deficiência e a necessidade de ser acompanhado por um familiar durante as
consultas e internações. Libras ainda é a melhor maneira e a mais correta, segundo os
surdos, de se comunicar com esta clientela, mas pode-se utilizar estratégias
alternativas como leitura labial, escrita, mímica, demonstração com objetos, cabendo a
decisão ao surdo e ao profissional durante o atendimento. Os surdos se sentem ainda
constantemente frustrados pela falta de comunicação quando buscam atendimento.
Para que o enfermeiro possa elaborar o planejamento da assistência e implementação
de cuidados de enfermagem adequados às necessidades dos clientes surdos, é preciso
reconhecer a cultura e a língua da comunidade surda, aprofundar nossos
conhecimentos e criar programas de comunicação não verbal desde a graduação, para
que o surdo saia de sua cultura do silêncio e de seu lugar de oprimido. Isto irá legitimar
ainda mais a valorização e o reconhecimento de nossa profissão diante da comunidade
surda.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Libras. Surdez.

Abstract: The World Health Organization defines disability as any loss or structural
abnormality, functional, psychological or anatomical generating inability to perform
normal activity within every being standard. The hearing loss is characterized by bilateral
total loss, partial, or forty-one decibels or more, as measured by an audiogram at 500Hz,
1000Hz, 2000Hz and 3000Hz . The World Health Organization also states that seventy
percent of the deficiencies could have been avoided. Highlights the importance of the
nurse know the Brazilian Sign Language - Libras, for it must foster care regardless of
their specific human characteristics and client holistically, clarifying how any procedure
to be implemented and as the guiding interventions, as designating the code of ethics of
the profession. This becomes impractical when not only nurses, but members of the
nursing staff are unable to communicate in a clear and understandable manner with their
deaf clientele. Therefore, this study aimed to identify the expectations of the deaf as the
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most suitable alternative non- verbal communication to be used by nursing teams to
support and care for their specific needs. This is a qualitative research with descriptive
approach, in which participants were 24 deaf two movements of a religious institution
and a vocational training. Inclusion criteria were: being hearing impaired, regardless of
the degree of disability, be 18 years regularly attend the meetings of your group or
course. The exclusion criterion was used to have some associated disability that
impeded communication. Data were produced through a small sociodemographic
questionnaire and group interviews recorded on video. These were transcribed into
Portuguese by two interpreters. Data were analyzed according to the technique of
Minayo and grouped into three categories: The social and familial etiology: the
construction of the subject; I figure out I can understand: communication effort; I
discover that the other does not understand me and I do not understand: the need for an
interpreter. People with hearing loss have a low level of education, many do not
complete high school. This lack of domain in sing language associated with the shortage
of interpreters, leads to lack of knowledge about the causes of disability and the need to
be accompanied by a family member during the consultations and hospitalizations.
Libras is still the best and most correct, according to the deaf, to communicate with
them, but we can use alternative strategies such as lip reading, writing, mime,
demonstration objects, and the decision need to be taken by deaf and professional
during the care. Deaf people constantly feel frustrated by the lack of communication
when seeking care. To develop care planning and implementation of nursing care that
suit the needs of deaf clients, we must recognize the culture and language of the deaf
community, deepen our knowledge and create nonverbal communication programs
since graduation, so deaf leave their culture of silence and their oppressed place. This
will legitimize the appreciation and recognition of our profession on the deaf community.
Key words: Deafness. Sign language. Nursing care.

Nº de Classificação: 18919
VERALDO, Tainara Xavier. Publicidade das instituições de saúde e a imagem
pública da enfermagem brasileira nas páginas da Fon-Fon (1917-1930). 2014.
p.179. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Porto, Fernando
Resumo: Esta pesquisa tem como objeto o efeito da luta simbólica das instituições de
saúde, por meio da imagem da enfermeira, veiculada na imprensa ilustrada, para o
atendimento à população do Distrito Federal. Trata-se de um estudo na perspectiva
histórico-semiótica, com os objetivos de descrever a distinção das propostas para as
Instituições de Saúde, no atendimento à população no Distrito Federal; analisar as
representações objetais da imagem da Enfermeira, veiculadas na imprensa ilustrada, na
publicidade das Instituições de Saúde e discutir o efeito da luta simbólica, por meio das
publicidades veiculadas, para o processo do mecanismo de construção imagética da
Enfermeira. No período estudado (1917-1930) o corpus do estudo totalizou 29 facsímiles distribuídos entre 14 Instituições de Saúde, oriundas da Revista Fon-Fon, que,
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pelos entendimentos das noções do sociólogo francês Pierre Bourdieu, foi possível
identificar dominação masculina, campo e luta simbólica. A discussão do estudo foi
realizada mediante as seções que tiveram a finalidade de agrupar as Instituições de
Saúde por cronologia interna, e discutir as representações objetais ostentadas pelas
enfermeiras, ou nelas inspiradas, e os efeitos simbólicos da publicidade na imprensa
ilustrada. Os ritos de instituição serviram para consagrar e legitimar a dominação
masculina. A Enfermeira como peça promocional nas publicidades Institucionais
conferiu credibilidade às Instituições de Saúde no atendimento à população. O habitus e
as representações objetais ostentadas pelas Enfermeiras atrelado ao capital simbólico
Institucional trouxeram visibilidade e reconhecimento ao processo de construção da
imagem da Enfermeira.
Palavras-chave: Imagem. Instituições de saúde. Luta simbólica.

Abstract: This research aims the effect of symbolic struggle of health institutions,
through the image of the nurse, conveyed the illustrated press, to serve the population of
the Federal District. It is a study in historical- semiotics aproach, with the objectives of
describing the distinction of proposals for health Institutions in serving the population in
the Federal District; analyze the nurses's objects representations image, in the press
illustrated in advertising of health institutions and discuss the effect of symbolic struggle
through the advertisements conveyed to the process of nurses's image. In the period
studied (1917-1930) the corpus of the study consisted of 29 fac-similes distributed
among 14 health institutions, from the magazine Fon-Fon, which, by understanding the
concepts of the French sociologist Pierre Bourdieu, it was possible to identify maledominated, field and symbolic struggle. The discussion of the study was conducted by
the sections that had the purpose of grouping the Health Institutions by internal
chronology, and discuss the nurses's objects representations, or inspired them and the
symbolic effects of advertising in the illustrated press. The rites of institution served to
enshrine and legitimize male domination. The Nurse as a promotional piece advertising
the Institutional gave credibility to Health Institutions in serving the population. The
habitus and object representations sported by Nurses linked to symbolic capital
Institutional brought visibility and recognition to the process of building the image of the
Nurse.
Key words: Symbolic struggle. Health Institutions. Image.

Nº de Classificação: 18921
TOMAZ, Ana Paula Kelly de Almeida. Necessidades de saúde de acompanhante
mãe de criança internada para tratamento oncológico: subsídios para atuação da
enfermagem. 2014. p.57. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Tocantins, Florence Romijn
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Resumo: Introdução: O câncer apesar de apresentar baixa incidência se comparado
com outras doenças, que acometem às crianças, é, atualmente, importante causa de
morte infantil. A criança com câncer requer cuidados específicos e complexos
desenvolvidos por profissionais especializados. A vida da família e da criança com
câncer passa por várias transformações, que os levam a se adaptar a uma nova rotina,
na qual as exigências e demandas do tratamento passam a fazer parte do cotidiano
familiar. É compromisso e responsabilidade profissional da equipe de enfermagem
atender as necessidades de saúde do acompanhante na assistência à criança internada
para tratamento oncológico. Objetivos: Conhecer o perfil de acompanhante de crianças
em tratamento oncológico internadas numa enfermaria de um Hospital Público
Oncológico no Rio de Janeiro; identificar necessidades de saúde de acompanhante de
crianças em tratamento oncológico; e discutir necessidades de saúde apresentadas por
acompanhante de crianças em tratamento oncológico como subsídio para a atuação da
enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem
qualitativa, que teve como referencial teórico-metodológico a fenomenologia sociológica
de Alfred Schutz. Os sujeitos foram dezessete acompanhantes de crianças em
tratamento oncológico internadas em uma enfermaria oncológica de um Hospital
Público do Rio de Janeiro. As informações foram coletadas no período de Junho a Julho
de 2013, mediante entrevista semiestruturada incluindo uma questão fenomenológica.
O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO e do Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva - INCA sob os números 195.559 e 205783 respectivamente.
Resultados: O perfil da situação biográfica dos sujeitos da pesquisa caracteriza-se por
faixa etária de 20 a 45 anos com uma média de idade de 35 anos. Todos entrevistados
foram do sexo feminino, sendo que a maioria tem como relação com a criança a
situação de ser sua mãe. Em relação ao grau de escolaridade, majoritariamente,
possuem o ensino médio completo. Com relação a trabalho/ocupação a maioria dos
entrevistados não apresenta vínculo empregatício. A análise das falas permitiu
identificar o "motivo para" das acompanhantes procurarem a enfermagem, emergindo a
categoria concreta do vivido e o típico da ação "ajuda para cuidar do filho". Discussão:
Os sujeitos encontram-se em plena idade produtiva para o trabalho. Ressalta-se
também que a maioria, devido à situação de estarem como acompanhantes, não
possuem renda fixa apontando para necessidades sociais e de saúde específicas deste
grupo. As acompanhantes/mães esperam, como ações da enfermagem, a oportunidade
de tirar dúvidas, conversar, desabafar, receber apoio e coragem tendo como foco
principal o seu filho. Quando a mãe busca a equipe de enfermagem para o
desenvolvimento de ações ou cuidados técnicos de enfermagem dos quais ela não se
sente competente, visa sempre o bem estar do seu filho. Assim, requer o estímulo ao
desenvolvimento de sua autonomia para o cuidado do seu filho. Considerações finais: O
estudo realizado permite afirmar que quando a acompanhante mãe procura a
enfermagem, espera fundamentalmente ajuda para cuidar do seu filho internado para
tratamento oncológico. Quando percebe não ter o conhecimento e experiência, neste
momento de internação, a acompanhante/mãe busca o apoio e ajuda da enfermagem
valorizando o cuidado, o afeto e a confiança que deposita nesta equipe, devido ao seu
conhecimento técnico-científico. A principal necessidade de saúde da
acompanhante/mãe, quando seu filho está internado para tratamento oncológico, é o
apoio para cuidar de seu filho em uma situação diferenciada quando não internado, e
ao mesmo tempo requer ser respeitada na sua autonomia como mãe neste cuidado.
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Palavras-chave: Acompanhantes. Criança. Oncologia.

Abstract: Introduction: The cancer despite its low incidence compared with other
diseases that affect children is now a major cause of infant death. The child with cancer
requires specific and complex care provided by skilled professionals. Family life and
children with cancer undergoes various transformations, which lead them to adapt to a
new routine, in which the requirements and demands of treatment become part of daily
family life. Its commitment and professional responsibility of the nursing staff to meet the
health needs of the companion in the care of the hospitalized child to cancer treatment.
Objectives: To know the profile of a companion of children undergoing cancer treatment
in a hospital ward in a Public Oncological Hospital in Rio de Janeiro; to identify health
needs of a companion of children undergoing cancer treatment; and to discuss health
needs presented by companion of children undergoing cancer treatment as subsidy for
Nursing. Methodology: This is a descriptive qualitative research, which had the
theoretical and methodological framework of the social phenomenology of Alfred Schutz.
The subjects were seventeen companions of children hospitalized for cancer treatment
in an oncology ward of a public hospital in Rio de Janeiro. Data were collected between
June and July 2013, by semi-structured interview including a phenomenological
question. The project was approved by the Ethics in Research Commission of the
Federal University of the State of Rio de Janeiro - UNIRIO and the National Cancer
Institute José Alencar Gomes da Silva - INCA under the numbers 195559 and 205783
respectively. Results: The profile of the biographical situation of the subjects is
characterized by an age group 20-45 years with an average age of 35 years. All
respondents were female, and the majority has as relationship with the child's situation
to be his/her mother. Regarding schooling, mostly complete high school. With respect to
job / occupation the majority of respondents have no employment. The speeches
analysis allowed identifying the "in-order-to-motive" of companion looking for nurses,
emerging a lived concrete category and typical action "help to care for her own child".
Discussion: The subjects are in their productive age for work. It is also emphasized that
most, due to the situation of being a companion of children, have no fixed income,
pointing out at social and specific health needs of this group. The companion mothers
expect nursing actions as an opportunity to ask questions, to talk, to unburden, to get
support and courage, focusing mainly on her child. When the mother look for the nursing
staff to develop nursing actions or technical procedures for which she did not feel
competent, she always seeks the welfare of her child. Thus, it is required stimulating the
development of the autonomy to care of her child. Final Thoughts: The study allows to
state that when the companion mother demand nursing care she expects fundamentally
help to care for her hospitalized child for cancer treatment. When she realizes not having
the knowledge and experience at the moment of hospitalization, the companion mother
seeks the support and help of valuing nursing care, which evolves affection and trust
about this team, mostly related to their technical and scientific The main health needs of
the companion mother when her child is hospitalized for cancer treatment, is the support
to care for your child in a different position when not hospitalized, and at the same time
requires to be respected in her autonomy as mother in this care.
Key words: Accompanying. Child. Oncology.
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Nº de Classificação: 18922
VELASCO, Aline Ramos. O estresse laboral dos trabalhadores de enfermagem das
equipes de saúde da família. 2014. p.79. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Passos, Joanir Pereira
Resumo: Este estudo teve por objeto o estresse laboral do trabalhador de Enfermagem
atuante nas equipes de Saúde da Família. Os objetivos foram caracterizar o perfil sóciodemográfico dos profissionais de enfermagem atuantes nas equipes de saúde da
família; descrever a prevalência de estresse laboral do trabalhador de enfermagem
atuante nas equipes de saúde da família; discutir a implicação do estresse ocupacional
nos trabalhadores de Enfermagem atuantes nas equipes de saúde da família, na
perspectiva da saúde do trabalhador. Trata-se de um estudo seccional, realizado em 12
Unidades de Saúde da Família da A.P. 3.1 do município do Rio de Janeiro. Para a
coleta dos dados foi utilizado como instrumento o Job Stress Scale, versão resumida
adaptada. Nos resultados obtidos destaca-se que 30,8% dos trabalhadores de
enfermagem se enquadram na baixa demanda e baixo controle, classificados no
quadrante trabalho passivo, sinalizando uma situação desestimulante, tediosa e
desinteressante. Ressalta-se, ainda, que 66 trabalhadores (55%) foram classificados na
diagonal A, representando o risco de distúrbios psicológicos e de doenças físicas, pois,
o trabalho é de alta demanda e baixo controle. A maioria dos trabalhadores possui
apoio social baixo, suscitando a possibilidade de estresse ocupacional. Conclui-se que
a existência do risco de distúrbios psicológicos e doenças físicas (diagonal A) e o apoio
social baixo, predispõe os trabalhadores de enfermagem ao estresse laboral.
Palavras-chave: Atenção básica. Enfermagem. Estresse ocupacional.

Abstract: This study was the subject of job stress nursing worker active in the Family
Health Teams. The objectives were to characterize the socio-demographic profile of
nursing professionals active in family health teams; describe the prevalence of work
stress of nursing active worker in family health teams, to discuss the implication of
occupational stress in nursing workers active in family health teams, in terms of health
worker. This is a cross-sectional study, conducted in 12 units of AP Family Health 3.1 in
the municipality of Rio de Janeiro. For data collection instrument was used as the Job
Stress Scale, short adapted version. In the results it is noteworthy that 30, 8 % of
nursing fall into the low demand and low control, passive labor classified in quadrant,
signaling an unexciting, boring and uninteresting situation. It is noteworthy also that 66
workers (55 %) were classified on the diagonal A, representing the risk of psychological
disorders and physical illnesses, because the work is of high demand and low control.
Most workers have low social support, raising the possibility of occupational stress. We
conclude that the existence of the risk of psychological disorders and physical illnesses
(diagonal A) and low social support, predisposes nursing workers with job stress.
Key words: Nursing. Occupational stress. Primary care.
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Nº de Classificação: 18863
NASCIMENTO, Simone de Aguiar do. "O dia da enfermeira" nas páginas da Revista
da Semana (1929-1930): Anna Nery e os lucros simbólicos. 2013. p.146.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Porto, Fernando
Resumo: Trata-se de um estudo na perspectiva histórico-semiótica que tem como
objeto os efeitos simbólicos para a enfermagem brasileira por meio dos ritos
institucionais em comemoração à enfermeira, veiculados nas páginas da Revista da
Semana no período de 1929 e 1930, delimitação que antecede o período de publicação
do Decreto nº 2.956/1938 que institui o Dia do Enfermeiro Brasileiro. Os objetivos
traçados foram: descrever a luta simbólica em prol da mitificação de Anna Nery entre as
Instituições de Ensino formadoras de enfermeiras; analisar os ritos institucionais e suas
representações objetais veiculadas na imprensa ilustrada em comemoração à
enfermeira brasileira e discutir os efeitos simbólicos dos ritos institucionais em
comemoração à enfermeira para a enfermagem brasileira. O foco de análise foram seis
fac-símiles publicados na Revista da Semana, além dos documentos escritos
localizados em bibliotecas, centros de documentação e acervos documentais da cidade
do Rio de Janeiro. Como referencial teórico foram adotadas noções à luz do
pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu, evidenciando relações de habitus, campo e
capital simbólico. A discussão do estudo ocorreu através de três capítulos: Anna Nery:
mitificação e símbolo usado para legitimar o poder das Escolas de Enfermagem; Ritos
institucionais veiculados pela imprensa ilustrada em comemoração a Enfermeira
brasileira (1929-1930) e Efeitos simbólicos dos ritos institucionais veiculados pela
imprensa ilustrada em 1929 e 1930 para a enfermagem brasileira. Conclusão: Decifrar
os signos presentes nos fac-símiles analisados permitiu conhecer Anna Nery como um
poderoso mito brasileiro, na qual seus lucros simbólicos foram utilizados pelas
Instituições de Ensino formadoras de Enfermeiras à época, com forma de conquistar
visibilidade, poder e prestígio perante a sociedade, sendo o dia da enfermeira um
recurso utilizado para tal objetivo.
Palavras-chave: Enfermagem. Fotografia. História da enfermagem.

Abstract: It is a study under the historical-semiotic perspective which has as the object
the symbolic effects for the Brazilian Nursing by means of the institutional ceremonies in
honor of the nurse, transmitted in the pages of the Week Magazine covering the period
between 1929 and 1930, delimitation that precedes the period of publication of the
Decree nº 2.956/1938, that institutes the Brazilian's Nurse Day. The traced goals were:
describing the symbolic fight for the sake of Anna Nery's mystification among the
teaching institutions which qualified the nurses; analyzing the institutional ceremonies
and their object representations transmitted by the illustrated press while praising the
Brazilian nurse and discussing the symbolic effects of the institutional ceremonies in
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honor of the nurse regarding the Brazilian Nursing. The focus of the analysis was six
facsimiles published in the Week Magazine, and also the written documents from
libraries, documentation centers and documental collections of the city of Rio de Janeiro.
As a theoretical referential, notions in the light of thought of the sociologist Pierre
Bourdieu were adopted, making evident relations of habitus, field and symbolic capital.
The study is divided into three chapters: Anna Nery: mystification and symbol used to
legitimate the power of Nursing schools; Institutional ceremonies transmitted by the
illustrated press in honor of the Brazilian Nurse (1929-1930) and the Symbolic effects of
these institutional rituals transmitted by the illustrated press in 1929 and 1930 to the
Brazilian Nursing. Conclusion: Decoding the signs presented in the facsimiles analyzed
made it possible to recognize Anna Nery as a powerful Brazilian myth, in which the
symbolic profits were used by the Teaching Institutions which qualified the nurses at that
time, as a way to acquire visibility, power and prestige in front of the society, as the
Nurse's day was a resource used for such objective.
Key words: Nursing history. Photography. Nursing.

Nº de Classificação: 18938
SILVA, Samanta Oliveira da. Modus operandi de registrar: diagnóstico situacional e
propostas de intervenção. 2013. p.136. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Linha de Pesquisa: O cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar, de
pesquisar e de ensinar em enfermagem.
Orientador: Tonini, Teresa
Resumo: Este estudo teve como objetivos: identificar o processo operacional dos
registros da equipe de enfermagem sobre os cuidados prestados; analisar o Modus
operandi dos registros da equipe de enfermagem sobre os cuidados aos clientes;
estabelecer metas e ações interventivas com a equipe para tornar os registros sobre os
cuidados de enfermagem mais eficientes e efetivos. Trata-se de uma pesquisa
avaliativa mediatizada pela pesquisa-ação. O estudo foi realizado na 10ª enfermaria de
um Hospital Universitário no município do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi
realizada após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa, com demarcação de três
momentos: A entrada no campo de estudo; O Diagnóstico Situacional dos Registros de
Enfermagem e a Intervenção-Avaliação. O primeiro momento destinou-se ao contato e
encontro com a chefia de enfermagem do hospital. O objetivo do encontro foi a escolha
da Unidade/Setor a ser pesquisado. No segundo momento foi realizado um
levantamento dos prontuários com vistas à análise preliminar acerca da situação dos
registros de enfermagem na unidade de internação. Foram consultados os prontuários
dos clientes que estiveram internados no período de 10 de Maio de 2012 à 09 de Junho
de 2012. Foram coletados dados de 23 prontuários, resultando em 220 registros
realizados por enfermeiras e 406 registros realizados por técnicos/auxiliares de
enfermagem. As anotações foram avaliadas, separando-as em eixos de análise, a
saber: O registro e sua forma e O registro e seu conteúdo. No eixo Forma dos registros
630

foram encontradas fragilidades relacionadas à ausência de data e hora, rasuras,
ilegibilidade, espaço em branco, erro ortográfico, uso indiscriminado de abreviaturas e
siglas e ausência de identificação profissional. No eixo Conteúdo dos Registros, sete
Componentes dos Cuidados Básicos de Enfermagem segundo Virginia Henderson
foram identificados. Percebeu-se deficiência no registro do exame físico mostrando que
a equipe de enfermagem cuida de um corpo incompleto e fragmentado (Cabeça,
pulmão, abdômen e pernas). Não foram encontradas anotações de diagnóstico de
enfermagem, prescrição e avaliação. De posse do diagnóstico situacional dos registros
de enfermagem nos prontuários, deu-se início aos encontros para o processo de
intervenção-avaliação, quando foi possível aos profissionais conhecer e refletir sobre
como estão e como deveriam estar seus registros. A dinâmica de trabalho deu-se por
dois encontros de discussão. Foram estabelecidas 3 metas pelas enfermeiras para
otimização dos registros, a saber: A uniformização e padronização dos registros; Pautar
os cuidados de enfermagem em uma teoria; Oferecer treinamentos para os
profissionais. Ao final deste estudo pode-se afirmar que houve um momento de reflexão
sobre a necessidade e a importância dos registros. Certamente, o cuidado prestado
engloba muito mais do que se registra, entretanto a qualidade dos registros encontra-se
aquém do que é preconizado como padrão-ouro.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem. Pesquisa-ação. Registros de enfermagem.

Abstract: This study aims to identify the operational process of records from nursing
team about nursing care; analyze the Modus operandi of records from team nursing care
about customers, establish goals and actions intervening with staff nursing to make
records of nursing care more efficient and effective. It is an evaluative research
mediated by action research. The study was conducted in the 10th ward of a university
hospital in the city of Rio de Janeiro. Data collection was performed after approval by the
Ethics in Research with demarcation of three moments: The entry in the field of study;
Situational Diagnosis of Nursing Records and the intervention-evaluation. The first time
was allocated to contact and meet with the head nurse of the hospital. The purpose of
the meeting was the choice of unit / sector to be searched. In the second phase was a
survey of the records with a view to preliminary analysis about the situation of nursing
records at the hospital inpatient unit. We consulted the records of customers who were
hospitalized between May 10 th, 2012 to June 9 th, 2012. Data were collected from 23
medical records, resulting in 220 records performed by nurses and 406 records
performed by technicians / nursing assistants. The notes were assessed by separating
them into lines of analysis, namely: Registration and its shape and Registration and its
contents. On the axle of the form of records were found weaknesses related to lack of
time and date, erasures, illegibility, blank, misspelling, indiscriminate use of
abbreviations and acronyms and lack of professional identification. On the axis of
content Records Seven Components of Basic Nursing Care seconds Virginia Henderson
were identified. It was perceived deficiency in the record of the physical examination
showing that the nursing team cares of a body incomplete and fragmented (head, lungs,
abdomen and legs). There were no notes nursing diagnosis, neither prescription nor
evaluation. With possession of the situational diagnosis of nursing records in the
records, was initiated to meetings for the intervention-assessment process, when it was
possible to meet professionals and reflect about on how their records are and how they
should be. Dynamics of work gave up two discussion meetings. 3 goals were
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established by the nurses for optimization of records, namely: The harmonization and
standardization of records; Interline the nursing cares on a theory; Offer trainings for
professionals. At the end of this study it can be stated that there was a moment of
reflection on the necessity and importance of records. Certainly, the care provided
encompasses much more than is recorded, however the quality of records is less than
what is recommended as the gold standard.
Key words: Nursing records. Action research. Nursing care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/samanta-oliveira-da-silva-diniz

Nº de Classificação: 18993
CUNHA, Rubelita Holanda Pinheiro. A prática do enfermeiro gerente em unidade de
internação considerando sua formação profissional. 2013. p.75. Dissertação de
Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Orientador: Aguiar, Beatriz Gerbassi Costa
Resumo: O estudo tem como objeto a prática do enfermeiro gerente nas unidades de
internação de um Hospital Universitário considerando sua formação profissional. O
interesse pela temática Gerenciamento em Enfermagem surgiu durante a minha
vivência de trabalho após o término do curso de Graduação em Enfermagem, e como
decorrência de uma reflexão acerca da relação entre o trabalho gerencial do enfermeiro
e sua formação. Penso que a prática gerencial pode ser aprimorada considerando os
princípios e teorias de administração enfocadas na formação acadêmica do enfermeiro.
Os objetivos do estudo são: Identificar a prática gerencial do enfermeiro nas unidades
de internação de um Hospital Universitário; Verificar a relação da prática gerencial do
enfermeiro com a sua formação profissional; Discutir a prática gerencial do enfermeiro
nas unidades de internação de um Hospital Universitário em relação a formação
profissional. Trata-se de estudo descritivo com abordagem qualitativa, tendo como
cenário um Hospital Federal Universitário, localizado no estado do Rio de Janeiro. Os
sujeitos da pesquisa foram sete enfermeiros com cargo de gerência das unidades de
internação adulto. A coleta de dados se deu através de uma entrevista semiestruturada, nos meses de junho, julho e agosto de 2012. Para análise dos dados
utilizou-se a técnica de conteúdo de Bardin, atingindo duas categorias: A prática
gerencial do enfermeiro gerente diante do trabalho do enfermeiro assistente; A prática
gerencial do enfermeiro nas unidades de internação em relação a sua formação
profissional. Os entrevistados são 71,43% do sexo feminino e 28,57% do sexo
masculino. O tempo de formação varia de 1 ano a 26 anos de conclusão do Ensino de
Graduação. Em sua maioria concluíram o Ensino de Graduação em instituições
privadas com um percentual de 57%, e os demais entrevistados 43% concluíram em
instituições públicas federais. Durante as entrevistas os enfermeiros gerentes fizeram
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sempre comparações e distinções com a prática do enfermeiro assistente.
Referenciaram as principais ações gerenciais como, planejamento e organização do
trabalho de enfermagem, como também o trabalho burocrático da unidade de
internação. Os papéis de trabalho dos enfermeiros gerentes e assistentes não foram
bem definidos havendo um acúmulo de tarefas para ambos os profissionais, isso pode
ser prejudicial para o desenvolvimento do trabalho, haja vista a falta de referência e
identidade dos cargos funcionais dos profissionais. A cada dia é visualizado o
crescimento quantitativo do número de faculdades e universidades, o regimento federal
do Ministério da Educação que são as Diretrizes Curriculares Nacionais visam qualificar
e padronizar o ensino superior. Mesmo havendo essa iniciativa governamental é
observada que há diferenças de ensino nas escolas quanto aos métodos, recursos,
estrutura física, docência, dentre outras diferenças que impactarão na formação do
enfermeiro. O estudo proporciona refletir sobre a prática gerencial do enfermeiro em
relação a sua formação profissional, fazendo uma melhor compreensão e entendendo
que essa relação é presente, mas que o desenvolvimento do trabalho gerencial é
também influenciado por outros fatores como tempo de formação, idade, características
pessoais, fatores esses que podem ser pesquisados para ajudar os enfermeiros a
entenderem melhor essas relações.
Palavras-chave: Enfermagem. Ensino superior. Gerência.

Abstract: The study focuses the practice of the nurse manager in inpatient units of a
university hospital considering their professional training. Interest in nursing
management theme emerged during my work experience after completing the
undergraduate nursing course, and as a result of a reflection on the relationship
between managerial work of nurses and their training. I think the management practice
can be improved considering the principles and management theories focused on
academic nursing. The study objectives are: Identify the managerial practice of nurses in
inpatient units of a university hospital; investigate the relationship of nursing
management practice with his training; Discuss the nursing management practice in
inpatient units of a university hospital in relation to vocational training. This is a
descriptive study with a qualitative approach to scenario one Federal University Hospital,
located in the state of Rio de Janeiro. The study subjects were seven nurses with
management position of adult inpatient units. Data collection occurred through semistructured interviews in the months of June, July and August 2012. Data analysis used
the technical content of Bardin, hitting two categories: The nursing management practice
manager before the work of nurses assistant, The nursing management practice in
inpatient units in relation to their professional training. Respondents are 71.43% female
and 28.57% male. Training time varies from 1 year to 26 years of completion of
Undergraduate Studies. Mostly completed the Graduate Teaching at private institutions
with a percentage of 57%, and the remaining 43% respondents concluded in federal
public institutions. During the interviews the nurse managers always made distinctions
and comparisons with the practice nurse's assistant. Have referred as the main
managerial actions, planning and organization of nursing work, as well as the paperwork
from the hospital. The job roles of nurse managers and assistants were not well defined
and there is an accumulation of tasks for both professionals, this can be detrimental to
the development of the work, given the lack of reference and identity of the functional
roles of the professionals. Each day is displayed quantitative growth in the number of
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colleges and universities, the regiment Federal Ministry of Education which are the
National Curriculum Guidelines aim to qualify and standardize higher education. Even
with this government initiative is observed that there are differences in schools as
teaching methods, resources, physical infrastructure, teaching, among other differences
that will impact on nursing education. The study provides a reflection on the
management practice of nurses regarding your training, doing a better comprehension
and understanding that this relationship is present, but that the development of
managerial work is also influenced by other factors such as length of training, age,
characteristics personal factors which can be searched to help nurses better understand
these relationships.
Key words: Nursing. Higher education. Management.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/rubellita-holanda-pinheiro-cunha

Nº de Classificação: 18754
SANTOS, Vivian Albuquerque Abreu dos. As ações dos enfermeiros no tratamento
supervisionado da tuberculose e suas possíveis interpretações-Comunidade da
Rocinha, Rio de Janeiro, Brasil. 2013. p.79. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Tuberculose, saúde coletiva e enfermagem
Orientador: Souza, Fabiana Assumpção de
Resumo: A tuberculose (TB) ainda é considerada uma das doenças negligenciadas
cujo processo saúde-doença tem estreita relação com o desenvolvimento histórico
social no qual a posição de classes e a reprodução social são determinantes do
adoecimento dos sujeitos. Os avanços nas políticas públicas de saúde permitiram
alguns avanços; porém, no quesito qualidade ainda deixam a desejar, requerendo
estudos a respeito da doença. A descentralização das medidas de controle da
tuberculose para a Atenção Básica remete a alguns questionamentos. No caso desta
pesquisa, buscou-se, portanto, compreender as ações dos enfermeiros no Tratamento
Diretamente Observado (TDO) na comunidade da Rocinha, Rio de Janeiro. A escolha
do local deve-se ao seu coeficiente de incidência da doença, sendo o mais alto na
cidade do Rio de Janeiro, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se
de um estudo qualitativo sustentado pelo método de análise de discurso de matriz
francesa, que visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos para o
analista, colocando a interpretação em questão. Foram entrevistados 11 enfermeiros
das clínicas da família localizadas na comunidade. Para gerenciamento da análise, foi
utilizado o software Atlas.ti 6.0 como instrumento de armazenamento e organização das
entrevistas transcritas. Os resultados surgiram a partir de recortes correlacionados de
linguagem e situação. Assim, foi possível a constituição do corpus através da
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construção de montagens discursivas que obedeceram aos critérios decorrentes de
princípios teóricos da análise de discurso, face aos objetivos da análise, e que
permitiram chegar à sua compreensão. Foram observadas as possíveis relações de
poder existentes entre cuidadores e entre quem cuida e quem é cuidado. Não há uma
relação dialógica entre os sujeitos envolvidos no serviço de saúde. A guisa de
conclusão deste estudo, entendemos que aos profissionais de saúde cabe o desafio de
eles se abrirem às relações e aos canais de comunicação, nos quais a interação com o
outro será sempre um dispositivo para a produção de cuidado.
Palavras-chave: Enfermagem. Promoção da saúde. Tuberculose.

Abstract: Tuberculosis (TB) is still considered a neglected disease which process is
closely related to the historical development in which social class position and social
reproduction are determinants of illness of subjects. Advances in public health policies
allowed some progress, but the quality still leaves something to be desired, requiring
studies about the disease. The decentralization of TB control measures for Primary Care
refers some questioning. In this research, we sought therefore to understand the actions
of nurses in Directly Observed Treatment (DOT) in the community of Rocinha, Rio de
Janeiro, The venue is due to the incidence rates of the disease, being the highest in city
of Rio de Janeiro, according to data from the Municipal Health. This is a qualitative study
supported by the method of discourse analysis of the French headquarters, which seeks
to understand how an object produces symbolic meanings to the analyst, putting the
interpretation in question. We interviewed 11 nurses of the Family Clinic located in the
Community. For managing the analysis, we used the Atlas.ti 6.0 software as a tool for
storing and organizing the interviews transcribed. The results emerged from clippings
related language and situation. Thus, it was possible the constitution of the corpus
through the discursive construction of assemblies that met the criteria derived from
theoretical principles of discourse analysis, given the objectives of the analysis and that
allowed her to reach understanding. Showed the potential power relations between and
among caregivers and caregivers who care. There isn't a dialogical relationship between
those involved in the health service. At the conclusion of this study, it is the challenge to
health professionals about being open to relationships, communication channels, where
interaction with others is always a device for producing care.
Key words: Tuberculosis. Health promotion. Nursing.

Nº de Classificação: 18991
CAMARGO, Fátima Cristina Mattara de. A maternagem de mulheres-mães com filho
recém-nascido fora de possibilidades curativas atuais: contribuição para a
assistência de enfermagem. 2013. p.137. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem
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Orientador: Santos, Inês Maria Meneses dos
Resumo: A pesquisa tem como objeto de estudo "A maternagem de mulheres-mães
com filho recém-nascido fora de possibilidades curativas atuais.". O interesse pelo
assunto surgiu a partir da minha experiência em UTI neonatal, em que atende recémnascidos prematuros, portadores de síndromes genéticas e malformações fetais,
referência de alto risco materno-fetal no Rio de Janeiro. Os objetivos são: 1) Analisar as
necessidades das mulheres-mães em realizar a maternagem com seus bebês fora de
possibilidades curativas atuais; 2)Discutir a atuação da enfermagem a partir da
necessidade de cada mulher-mãe com seus filhos fora de possibilidades curativas
atuais. Metodologia qualitativa, descritiva, método Narrativa de Vida. O cenário de
estudo foi uma Instituição Federal de referência para alto risco e malformações fetais. A
pergunta norteadora da entrevista foi: "Fale-me a respeito da sua vida que tenha
relação com sua vivência de maternagem do seu filho." A análise resultou em uma
categoria analítica: A atuação de enfermagem nas necessidades das mulheres-mães
em gestar/parir/maternar/enlutar um bebê fora de possibilidades curativas atuais. E
quatro subcategorias: A descoberta da malformação; O (não) gestar/parir um bebê fora
de possibilidades curativas atuais; A (im)possibilidade de maternar um bebê fora de
possibilidades curativas atuais e A vivência do luto no processo de morrer. Esta
pesquisa revelou que se trata de uma temática com necessidade de mais discussões,
visto que os profissionais de saúde têm dificuldades em lidar com mulheres-mães que
receberam o prognóstico da morte iminente do seu bebê logo após o parto, entretanto
vivenciam a situação de sobrevida maior que o esperado. Os achados apresentados
poderão direcionar o planejamento de intervenções que objetivem modificar tal
realidade, proporcionando maior qualidade aos serviços oferecidos, para que a mulher
seja ouvida, valorizada e respeitada no seu direito de ser mãe, mesmo em
circunstâncias de extrema fragilidade.
Palavras-chave: Malformação congênita. Maternagem. Unidade de Terapia Intensiva.

Abstract: This research aims to study "motherhood of woman-mother with newborn
without current healing possibilities". The interest by ther matter begun from my
experience in neonatal UTI, in serving newly born preterm, carriers of genetic syndrome
and fetal malformation, in reference of high-risk of maternal-fetal in Rio de Janeiro. The
articles were: 1) To analyse the needs of woman-mother in performing the motherhood
with their babies without current healing possilibities; 2) To discuss the nursing from the
need of each woman-mother with their sons without current healing possibilities.
Qualitative methodology, descriptive methodology, and method of narrative of life. The
scenery of study was a Federal Institution of reference to high-risk and fetal
malformation. The main question was: “Talk to me about of of your life that a relation
with your motherhood living with your Baby." The analysis result in a thematic category:
The nursing of needs of the women-mothers in gestate/give birth/mourn a baby without
current healing possibilities. And four subcategory: The Discovery of malformation; The
(not) gestate/give birth a baby without current healing possibilities; The (im)possibility of
motherhooding a baby without current healing possibilitiesand the experience of grief in
the process of die. This research revealed that is about thematic of needing a loto f
discussions, as seen that the health professionals have lot of problems to deal with
women-mothers that have received prognosis of iminent death of their babies as soon
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as giving birth, however they have an experienced of survival greater than expected.
The findings presented can direct the planing of intervetions that aim to change this
reality, providing higher quality services offered to the woman to be listening, valued and
respected the right to be mother, even in circumstances of extreme fragility.
Key words: Motherhood. Congenital malformation. Intensive care unit.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/fatima-cristina-mattara-de-camargo

Nº de Classificação: 18758
PERGHER, Adele Kuckartz. Tempo estímulo-resposta aos alarmes de
monitorização invasiva da pressão arterial: contribuições para a segurança do
paciente em unidade de cuidados intensivos. 2013. p.79. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Silva, Roberto Carlos Lyra da
Resumo: O desenvolvimento de novas tecnologias tem cada vez mais aumentado o
número de alarmes sonoros e visuais nas UTIs. Apesar de terem surgido para auxiliar
na segurança e qualidade do cuidado, o excessivo número de sinais de alarmes induziu
o fenômeno da "fadiga de alarmes" que se caracteriza pela dessensibilização dos
profissionais e pelo retardo no seu tempo de resposta. O objeto do estudo foi o tempo
estímulo-resposta dos profissionais da equipe de saúde que atuam em UTI aos alarmes
de monitorização da pressão arterial invasiva (PAM). Os objetivos foram: descrever o
perfil dos profissionais que atendem aos alarmes de PAM; identificar porque soam
esses alarmes; identificar o tempo de resposta da equipe de saúde a eles e analisar as
implicações do tempo de reposta para a segurança do paciente. Trata-se de uma
pesquisa descritiva, tipo estudo de caso, de abordagem quanti/qualitativa. O projeto foi
aprovado pelo CEP-UNIRIO. Foram realizadas 60 horas de observação estruturada e
37 profissionais da equipe de saúde concordaram em participar preenchendo um
questionário. Foram registrados 76 alarmes de pressão arterial invasiva; gerando a
média de 1,26 alarmes de PAM por hora. 21 alarmes (28%) foram atendidos, 55 (72%)
foram considerados fatigados (não foram atendidos em 10 minutos), apesar de 96% dos
participantes afirmarem que atendem aos alarmes prontamente sempre ou a maior
parte das vezes. O tempo médio de resposta aos alarmes foi de 2min e 45seg. 55
alarmes (72%) tiveram como causa do acionamento fatores relacionados ao paciente;
19 (25%) ocorreram devido à manipulação do paciente pela equipe e dois alarmes (3%)
soaram devido a problemas técnicos. A maioria dos alarmes de pressão arterial
invasiva não atendidos estavam relacionados a alterações na pressão arterial dos
pacientes. 76% dos sujeitos afirmaram não ter recebido treinamento para manusear os
monitores. A maior parte acredita que os alarmes tornam a assistência mais segura
devido à vigilância e à possibilidade de gerar intervenções rápidas. 59% não costumam
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ajustar os limites dos alarmes de forma individualizada para cada paciente. Dentre as
justificativas para o não atendimento aos alarmes a equipe citou sobrecarga de
trabalho, déficit de recursos humanos e falsos alarmes. O despreparo dos profissionais
em manusear esses sistemas e o retardo na resposta aos alarmes pode prejudicar o
paciente com instabilidade hemodinâmica. O treinamento em serviço para a melhor
utilização do equipamento e seus sistemas de alarmes torna-se imperioso, economiza
tempo da equipe, otimiza a utilização e garante a segurança do paciente. A
programação adequada dos alarmes às necessidades dos pacientes precisa ser
incorporada na rotina da enfermagem, pois dela também depende a segurança do
paciente. Alarmes não ajustados, desligados ou com volume baixo podem levar a
eventos adversos com desfecho clínico muito desfavorável.
Palavras-chave: Alarmes clínicos. Fadiga. Segurança do paciente.

Abstract: The development of new technologies has progressively increased the
number of audible and visual alarms in the ICU. Although they emerged to assist in the
safety and quality of care, the excessive number of alarm signals induced the
phenomenon of "alarm fatigue" that is characterized by desensitization of professionals
and the delay in its response time. The object of the study was the time of the stimulusresponse of the professionals of the health team who work in the ICU alarms of invasive
blood pressure monitoring (IBP). The objectives were to describe the profile of
professionals that meet the alarms IBP; identify why these alarms sound; identify the
response time of the health team to them and analyze the implications of the response
time to patient safety. This is a descriptive case study of quantitative approach /
qualitative. The project was approved by research ethics committee of UNIRIO. We
carried out 60 hours of structured observation and 37 professional of the health team
agreed to participate by filling out a questionnaire. We recorded 76 invasive arterial
pressure alarms, generating an average of 1.16 IBP alarms per hour. 21 alarms (28%)
were admitted, 55 (72%) were considered fatigued (not been serviced in 10 minutes),
although 96% of respondents stating that meet promptly to alarms always or most of the
time. The average response time to alarms was 2min and 45sec. 55 alarms (72%) were
caused by the triggering factors related to the patient, 19 (25%) were due to
manipulation of the patient by the staff and two alarms (3%) sounded due to technical
problems. Most of the missed invasive blood pressure alarms were related to changes in
blood pressure of patients. 76% of the subjects said they had not been trained to handle
the monitors. Most think that the alarms make the assistance more secure due to the
vigilance and the ability to generate rapid interventions. 59% do not usually adjust alarm
limits individually for each patient. Among the reasons for not attending to alarms, staff
cited work overload, lack of human resources and false alarms. The unpreparedness of
the professionals handling these systems and delay in responding to alarms may harm
patients with hemodynamic instability. The in-service training for the best use of the
equipment and their alarm systems becomes imperative, saves staff time, optimize
utilization and ensures patient safety. The proper scheduling of patient alarms needs to
be incorporated into the routine of nursing, as it also depends on patient safety. Alarms
badly adjusted or with low volume can lead to adverse events with very unfavorable
clinical outcome.
Key words: Clinical Alarms. Fatigue. Safety patient.
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Nº de Classificação: 18939
SOUZA, Danielle Costa de. A internet no ensino de graduação em enfermagem:
recurso para construção de estratégia. 2013. p.135. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Linha de Pesquisa: Enfermagem no cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de
gerenciar, de pesquisar e de ensinar
Orientador: Santiago, Luiz Carlos
Resumo: A presente dissertação de mestrado teve como objetivo geral analisar o
portfólio como estratégia de autoavaliação do graduando de enfermagem e suas
implicações no processo de ensino-aprendizagem e como objetivos específicos
descrever a utilização, por parte do graduando, do Portfólio como uma estratégia de
autoavaliação, caracterizar as vantagens e desvantagens do uso do portfólio como
estratégia de autoavaliação do graduando de enfermagem no processo ensinoaprendizagem e discutir a finalidade do uso da Internet pelo graduando com relação às
suas atividades acadêmicas. A mudança na prática de avaliação através do uso do
portfólio pode, de maneira particular, estabelecer uma nova forma de entendimento e
desenvolvimento do binômio ensino-aprendizado, implicando num novo desenho de
papéis a serem desejados para docentes e discentes. Esta pesquisa é um Estudo de
Caso que teve como contexto detalhado a disciplina Estágio Supervisionado
Integralizador I do curso de graduação em Enfermagem oferecida pela Universidade do
Grande Rio - UniGRANRIO. Na coleta de dados aplicamos um formulário
semiestruturado para 40 discentes. Os dados foram tratados sob a luz da análise de
conteúdo dos Discursos e por categorização segundo Bardin. Após a coleta e análise
do material, nossos resultados apontaram as seguintes categorias temáticas: 1a "O
processo de ensino-aprendizagem em enfermagem: vantagens e desvantagens
advindos do uso do portfólio como estratégia de autoavaliação". 2a "O uso da Internet
no processo ensino-aprendizagem e construção de conhecimento: Possibilidades e
limitações do uso". Percebemos que o percurso do processo-ensino aprendizagem com
o portfólio é gratificante, favorecendo o diálogo e permitindo que o discente acompanhe
o seu processo, sendo capaz de perceber avanços e ainda a consolidação de saberes.
Nossas discussões evidenciaram que as vantagens foram muito mais valorizadas pelos
conteúdos dos discursos analisados, em comparação às desvantagens, quando se
adota o portfólio como um instrumento didático pedagógico no processo de ensinoaprendizagem. Uma de nossas sugestões frente às desvantagens percebidas seria a
implementação de um webfólio, a partir do ambiente virtual da universidade pesquisada.
Este novo formato poderá possibilitar uma maior interação entre docente e discente,
entre outras implicações positivas. A internet foi considerada a principal fonte de busca
e saber, além de uma forma de sociabilidade para o graduando de enfermagem.
Palavras-chave: Autoavaliação. Educação em enfermagem. Educação superior.
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Abstract: The current master dissertation, inserted on the line of research 'O Cotidiano
da Prática de Cuidar e Ser Cuidado, de Gerenciar, de Pesquisar e de Ensinar', (The
routine about caring and being cared, managing, researching and teaching practice)
aimed to analyze the portfolio as a self-evaluation instrument of the graduating nursing
student and its implications on the teaching-learning process; its specific goals were
describing how graduating student uses the portfolio as a self-evaluation instrument,
characterizing the advantages and inconvenient of using the portfolio as self-evaluation
instrument for the graduating nursing student on the teaching-learning process, and
identifying the Internet use finality for the graduating student concerning his academic
activities. The change on the evaluation practice through the use of the portfolio can
establish, in a particular way, a new form of understanding and developing teachinglearning equation, leading to a new design of roles to be desired for teachers and
students. This research is a Case Study which has, as detailed context, the supervised
integrating Training I subject of nursing degree offered by Universidade do Grande Rio UniGRANRIO. On the data collection, we applied a semi-structured form for 40 students.
The data were treated in light of Speech Content Analysis and according to Bardin,
concerning the categorization. After collecting and analyzing the material, our results
pointed out the following subject categories: 1a "The process of teaching-learning in
nursing: advantages and disadvantages that come upon the use of portfolio as a
strategy for self-evaluation". 2a "The use of internet in the teaching-learning process and
in the knowledge construction: Possibilities and limitations of using". We notice that the
way of teaching-learning process with the portfolio is rewarding: it promotes the dialogue
with the knowledge and allows the student to follow the process and to become able to
notice the concept changes, advances and knowledge consolidation. Our discussions
demonstrated that the advantages were much more valued by the contents of the
analyzed speeches, compared to the inconvenient, when we adopt the portfolio as
didactic pedagogical instrument on the teaching-learning process. One of our
suggestions, in front of the inconvenient noticed, would be to implement a Webfolio from
the virtual environment of the researched university. This new shape can allow a wider
interaction between teacher and student, among other positive implications. The internet
was considered a research and knowledge source and, besides, a form of sociability for
the graduating nursing student.
Key words: Education in nursing. Higher education. Self-evaluation.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www2.unirio.br/unirio/ccbs/ppgenf/arquivos/dissertacoes-arquivo/dissertacoes2013/danielle-costa-de-souza

Nº de Classificação: 18920
OLIVEIRA, Adriana Maria de. A comunicação no relacionamento interpessoal
enfermeiro/cliente submetido ao processo hemodialítico. 2013. p.119. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
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Linha de Pesquisa: Cuidado em enfermagem: o cotidiano da prática do cuidar e ser
cuidado.
Orientador: Soares, Enedina
Resumo: O paciente portador de insuficiência renal crônica com necessidade de uma
das três modalidades terapêuticas (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal)
deveria ser informado sobre essas possibilidades, com a finalidade de poder participar
ativamente na escolha do procedimento. Entretanto, é importante enfatizar que, a
escolha da modalidade terapêutica substitutiva vai variar de acordo com cada caso.
Ainda que não seja possível a adequação do cliente com a terapia escolhida, ele tem o
direito de saber da existência destas. Em alguns casos, em função da fragilidade da
doença do paciente e da possibilidade da realização do transplante, a diálise pode não
ser a opção adequada. Trata-se de um estudo descritivo, de campo e com abordagem
qualitativa direcionada aos clientes em processo hemodialítico com indicação para o
transplante renal. Tem como objetivo investigar a comunicação do enfermeiro com o
paciente em processo hemodialítico indicado para transplante renal, com ênfase nas
ações educativas. Estudo realizado no setor de hemodiálise de um hospital
universitário, situado no Município do Rio de Janeiro. Participaram da pesquisa nove
enfermeiras, sendo quatro do quadro permanente e cinco residentes de enfermagem. A
técnica utilizada para coleta de dados foi entrevista semiestruturada, para a qual foi
utilizado um roteiro pré-determinado, subdividido em duas partes: dados que traçaram o
perfil dos participantes e questões relativas ao objeto do estudo. Os dados foram
analisados por meio da análise temática de conteúdo resultando na elaboração de
quatro categorias: encaminhamento para o transplante renal com uma subcategoria estrutura da instituição para o transplante; orientação para o transplante com duas
subcategorias- direcionamento para o transplante e interesse do cliente;
responsabilidade do enfermeiro na comunicação com cliente; importância da
Comunicação enfermeiro/cliente. Os resultados apontam os aspectos estruturais para o
processo da comunicação ao cliente em hemodiálise com vista ao transplante,
apreendendo todos os seus significados e processos envolvidos. Evidenciou-se a
necessidade de mais desenvolvimento na atuação da comunicação para a prática de
enfermagem, visando o preparo do cliente na fase do pré-operatório mediato,
considerada como importante ferramenta no relacionamento interpessoal e no sucesso
das ações educativas realizadas pelo enfermeiro para àqueles que se encontram sob
seus cuidados. Acreditamos que é preciso repensar no papel do enfermeiro como
educador implicando não só em esclarecer, mas interpretar o que o indivíduo deseja,
funcionando como indicador para o autocuidado. A base dessa interação é a
comunicação efetuada com o cliente indicado para o transplante renal, somando-se a
contribuição de todas as fases do perioperatório. Sabendo-se que, toda a comunicação
prestada no pré-operatório mediato repercutirá no êxito do pós-operatório imediato,
mediato e tardio, contribuindo na melhoria da assistência prestada, adesão ao
tratamento e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida deste paciente.
Palavras-chave: Comunicação. Processo hemodialítico. Transplante renal.

Abstract: The patient with chronic renal failure requiring one of three therapeutic
modalities (hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation) should be
informed of these possibilities, in order to be able to actively participate in the choice of
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the procedure. However, it is important to emphasize that the choice of the modality
replacement therapy will vary according to each case. Although, it is not possible to fit
the client with the chosen therapy, he has a right to know of the existence. In some
cases, due to the fragility of the patient's disease and the possibility of transplantation,
dialysis may not be the appropriate choice. This is a descriptive study, field and
qualitative approach to targeted customers in hemodialysis process with the indication
for renal transplantation. It aims to investigate the communication of nurses with patients
on hemodialysis procedure indicated for renal transplantation, with emphasis on
educational activities. Study conducted in the hemodialysis unit of a university hospital,
located in the municipality of Rio de Janeiro. Nine nurses participated in the study, four
of the permanent staff and five residents of nursing. The technique used for data
collection was semi-structured interview, for which a pre-determined script, divided into
two parts was used: data that traced the profile of the participants and issues relating to
the object of the study. Data were analyzed using thematic content analysis resulting in
the development of four categories: referral to kidney transplantation with a sub-category
- structure of the institution for transplantation; guidance for transplantation with two subcategories leading for transplantation and customer´s interest, responsibility of nurses in
communication with the client; importance of the Communication nurse/client. The
results point to the structural aspects of the communication process to the client on
hemodialysis with possible transplantation, seizing all its meanings and processes
involved. It was evidenced the need for further development in the performance of
communication for nursing practice, aiming at the preparation stage of the client
inmediate preoperative , considered as an important tool in interpersonal relationships
and the success of educational activities performed by nurses for those who are under
their care . We believe it is necessary to rethink the role of the nurse as an educator
implying not only to clarify, but to interpret what the individual wants, working as an
indicator for self-care. The basis of this interaction is the communication made with the
customer indicated for renal transplantation, summing up the contribution of all phases
of the perioperative period. Knowing that, any communication provided in the immediate
preoperative resonate with the success of the immediate, mediate and late
postoperative period, contributing to the improvement of the assistance, treatment
adherence and thereby to improve the quality of life of this patient.
Key words: Hemodialytic process. Renal transplantation. Communication.

Nº de Classificação: 18992
BRIDI, Adriana Carla. Fatores determinantes do tempo estímulo-resposta da equipe
de enfermagem aos alarmes dos monitores multiparamétricos em terapia
intensiva: implicações para a segurança do paciente grave.
2013. p.176.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, Saúde e Cuidado na Sociedade
Linha de Pesquisa: O cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar,
pesquisar e ensinar.
Orientador: Silva, Roberto Carlos Lyra da
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Resumo: A fadiga de alarmes caracteriza-se pela falta de resposta devido a um número
excessivo de alarmes, resultando em sobrecarga sensorial e dessensibilização da
equipe, comprometendo a segurança do doente grave na terapia intensiva. Foram
objetivos desse estudo: medir o tempo estímulo-resposta da equipe de enfermagem aos
alarmes dos monitores multiparamétricos; descrever, na perspectiva da equipe, os
fatores que determinam e dificultam o tempo estímulo-resposta a esses alarmes;
discutir as implicações do tempo estímulo-resposta e dos fatores que o determinam na
predisposição à fadiga de alarmes. A abordagem do estudo foi quanti-qualitativa, com
pesquisa observacional descritiva. Utilizou-se tratamento estatístico na análise dos
dados. O cenário foi a unidade coronariana de um hospital público de cardiologia no Rio
de Janeiro. Os sujeitos foram 14 enfermeiros e 31 técnicos de enfermagem. A produção
de dados deu-se em três momentos principais: no primeiro, efetuava-se a anotação das
informações referentes aos pacientes na data da observação; no segundo, realizava-se
a medição do tempo estímulo-resposta da equipe aos alarmes dos monitores
multiparamétricos, através da observação de campo não participativa. No terceiro
momento aplicava-se um formulário com perguntas para descrever o perfil dos sujeitos
e identificar os aspectos considerados por eles como determinantes para definir o
tempo de resposta aos alarmes dos monitores e os que dificultavam sua resposta.
Acompanhamos 88 pacientes monitorados (49 no serviço diurno/SD, 39 no serviço
noturno/SN). O número total de alarmes foi de 227 nas 40h de observação (20h no SD
e 20h no SN), sendo 106 no SD e 121 no SN, resultando em uma média de 5,7 alarmes
por hora. Foram observados 68 (64,15%) alarmes fatigados no SD e 77 (63,64%) no SN
e 38 (35,85%) alarmes com resposta no SD e 44 (36,37%) no SN. Vemos que mais de
60% dos alarmes excedeu o tempo-resposta de 10 minutos, considerados no estudo
como alarmes fatigados, sem resposta. Foram identificados alarmes desabilitados e
com baixo volume. O tempo de resposta da equipe aos alarmes obteve uma mediana
de 04:54 minutos no SD e 04:55 minutos no SN. Os fatores determinantes do tempo
estímulo-resposta da equipe de enfermagem aos alarmes de monitorização
relacionaram-se à gravidade dos pacientes e sua condição hemodinâmica, à relevância
do alarme e aos seus ruídos. Foram apontados pela equipe como fatores que
dificultavam a resposta a esses alarmes recursos humanos insuficientes, sobrecarga de
trabalho, falsos alarmes por interferências e defeitos nos cabos e equipamentos,
alarmes não programados, não configurados, com volume baixo ou desligados. Assim,
ao adotar a monitorização segura nos doentes graves, proposta nesse estudo, a
enfermagem terá desdobramentos positivos na segurança do paciente, na qualidade da
assistência prestada e no processo de trabalho da equipe.
Palavras-chave: Alarmes clínicos. Monitorização. Terapia intensiva.

Abstract: Alarm fatigue is characterized by the lack of response due to an excessive
number of alarms, resulting in sensorial overload and team desensitization,
compromising the critically ill patient's safety in critical care. The objectives of this study
are: to measure the stimulus-response time of the nursing team to multiparameter
monitors' alarms; to describe, from the team perspective, the factors that determine and
hamper the stimulus-response time to these alarms; to discuss the implications of the
stimulus-response time and the factors that determine it as predisposing factors to alarm
fatigue. The approach of the study was quantitative and qualitative and research type
was observational descriptive. Statistical methods were used on data analysis. The
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scenario was the coronary care unit of a public cardiology hospital in Rio de Janeiro.
The subjects were 14 nurses and 31 nursing technicians. The data production occurred
in three main moments: on the first one, the information related to patients was noted at
the date of observation; on the second one, the measurement of stimulus-response time
of the team to multiparameter monitors' alarms through non-participatory field
observation was performed; on the third one, a form with questions was applied to
describe the subject profile and identify the aspects considered by them as crucial to
define the response time to monitors' alarms and those that hampered their response.
We followed 88 patients (49 in service day / SD and 39 in night service / SN). The total
number of alarms during the 40 h of observation (20h in SN and 20h in SD) was 227,
106 in the SD and 121 in the SN, resulting in an average of 5.7 alarms per hour. We
observed 68 (64.15%) fatigued alarms in SD and 77 (63.64%) in SN and 38 (35.85%)
response alarms in SD and 44 (36.37%) in SN. Over 60% of alarms exceeded the
response timed of 10 minutes, considered in the study as fatigued alarms, unattended.
Disabled and low volume alarms were identified as well. The team response time to
alarms earned a median of 4:54 minutes in SD and 4:55 minutes in SN. The factors that
determine the long stimulus-response time of the nursing team to alarms are related to
the severity of patients, their hemodynamic condition, the relevance of the alarm and its
noises. The team mentioned as factors that hampered the response to these alarms:
insufficient human resources, work overload, alarms not programmed and configured,
disabled and low volume alarms. Therefore, adopting the secure monitoring in critically
ill patients proposed in this study will generate to the nurse team positive outcomes in
patient safety, care quality and team work process.
Key words: Critical care. Monitoring. Clinical alarms.

Nº de Classificação: 18608
FONTENELE, Raquel Malta. Saúde ocular em escolares: conhecimentos, atitudes e
práticas dos enfermeiros. 2013. p.128. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Saúde escolar e saúde ocular
Orientador: Sousa, Ana Inês
Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar os conhecimentos, as atitudes e as
práticas sobre a saúde ocular em escolares dos enfermeiros que atuam na Equipe de
Saúde da Família. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo inquérito KAP (Kowledge,
Attitudes and Pratices) com enfermeiros. O método utilizado permitiu que os objetivos
fossem alcançados, sendo que o estudo possibilitou a realização de um diagnóstico
seccional da area de planejamento sobre a promoção da saúde voltada para a saúde
ocular, permitindo a descrição dos conhecimentos, atitudes e práticas. Contudo,
recomendam-se melhorias no âmbito da intersentorialidade, assim como o melhor
envolvimento das Equipes de Saúde da Família com as unidades escolares pertecentes
ao seu território. Espera-se contribuir com as práticas dos gestores frente à tomada de
decisão para melhor articulação das ações, para que possamos enaltecer a prática e
reforçar os princípios da Atenção Básica e do Programa Saúde na Escola, assim como
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contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços e das ações voltada para a
prevenção, diagnóstico precoce e intervenções na saúde ocular voltada para os
escolares.
Palavras-chave: Conhecimentos. Saúde escolar. Saúde ocular.

Abstract: The aim of this study was to assess the knowledge, attitudes and practice
regarding eye health school nurses who work in the Family Health Team . This is a
descriptive study, the type KAP survey (Kowledge, Attitudes and Practices) with nurses.
The method allowed the goals were achieved, and the study enabled the realization of a
sectional area of diagnostic planning for health promotion focused on eye health,
allowing the description of knowledge , attitudes and practices . However, improvements
are recommended under inter-sectional area, as well as better involvement of Family
Health Teams with pertecentes school units to its territory. Is expected to contribute to
the practices of managers facing decision making for better coordination of actions , so
that we can enhance the practice and reinforce the principles of Primary Care and
School Health Program , as well as contribute to improving the quality of services and
actions aimed at the prevention, early diagnosis and interventions in eye health oriented
school .
Key words: School Healthcare. Eye healthcare. Knowledge.

Nº de Classificação: 18609
SOARES, Rachel Leite de Souza Ferreira. Os significados de ter um filho prematuro
para pais homens: contribuições da enfermagem neonatal.
2013. p.140.
Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde da criança e adolescente
Orientador: Christoffel, Marialda Moreira
Resumo: A paternidade, culturalmente, encontra-se em transição entre o modelo
hegemônico, onde o pai é provedor da família e emocionalmente afastado dos filhos e o
modelo efetivo, onde o homem assume atividades de cuidado e interage
emocionalmente com a criança.Quando ocorre o nascimento prematuro e internação
em UTIN, o vínculo entre o pai e filho é prejudicado. O momento do parto e nascimento
para os pais homens foi inesperado e frustrante, por ser prematuro. Eles relatam a
preocupação com o estado de saúde da mulher após o parto e com a sua necessidade
de repouso, cumprindo o resguardo. Os homens dão prioridade para que a mulher se
relacione com o prematuro e buscam viabilizar esse contato mãe-filho. O modelo
tradicional de assistência à família, onde a participação materna é o foco deve ser
repensado para a inserção do pai, buscando harmonizar o atendimento. É urgente a
conscientização dos profissionais para entenderem o movimento cultural atual que
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envolve o papel do homem enquanto pai e a necessidade de apoio à paternidade nas
situações de prematuridade, permitindo - o exercer seu papel de forma como escolher.
Palavras-chave: Pai. Prematuro. Relações pai-filho.

Abstract: Fatherhood, culturally, is in transition between the hegemonic model, where
the father is the family provider and emotionally away from children and effective model,
where the man take care activities and interacts emotionally with criança. Occurs
premature birth and stay in NICU, the bond between parent and child is harmed. The
time of labor and birth parents for men was unexpected and frustrating, to be premature.
They report the concern to the health of women after childbirth and its need for rest,
fulfilling the shield. Men give priority to the woman relates to the premature and seek
possible this mother-child contact. The traditional model of family care, where maternal
participation is the focus should be rethought for the insertion of the parent seeking to
harmonize the service. There is an urgent awareness of professionals to understand the
current cultural movement that involves the role of man as a father and need support to
parenthood in cases of prematurity, allowing - the play its role so as to choose.
Key words: Premature. Father. Father-Child Relations.

Nº de Classificação: 18606
MARTINS, Gizele da Conceição Soares. Possibilidades de atuação da enfermagem
em saúde mental: contribuições no processo de implantação das Residências
Terapêuticas no município de Volta Redonda-Rio de Janeiro (2006-2011). 2013.
p.156. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem em saúde mental
Orientador: Filho, Antônio José de Almeida
Resumo: Estudo histórico-social, que tem como objetivo a participação do enfermeiro
no processo de implantação de residências terapêuticas para portadores de transtornos
mentais no município de Volta Redonda-RJ. Objetivos: Descrever as circunstâncias de
implantação das residências terapêuticas em Volta Redonda-RJ, analisar a participação
do enfermeiro na rede de apoio às residências terapêuticas em Volta Redonda-RJ e
discutir como a enfermagem, envolvida com as Residências Terapêuticas, contribuiu
para o processo de reabilitação psicosocial e o resgate da cidadania da pessoa em
sofrimento psiquico no município de Volta Redonda-RJ. É importante ressaltar o
trabalho em equipe, com carater interdisciplinar e o suporte dado pelas enfermeiras aos
tecnicos de enfermagem para desenvolver as atividades do cotidiano das residências
terapêuticas, com a finalidade de transformar os outsiders em cidadãos.
Palavras-chave: Enfermagem. História da enfermagem. Moradias assistidas.
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Abstract: Historical-social study that aims the participation of nurses in the
implementation of therapeutic residences for people with mental disorders in the city of
Volta Redonda-RJ process. Objectives: To describe the circumstances of deployment of
therapeutic residences in Volta Redonda, RJ, analyze the participation of nurses in
supporting the therapeutic residences in Volta Redonda-RJ network and discuss how
the nursing involved with therapeutic residences, contributed to the process of
psychosocial rehabilitation and recovery of citizenship of the person psychic suffering in
the city of Volta Redonda-RJ. It is important to emphasize teamwork, interdisciplinary
character and the support given by nurses to nursing technicians to develop the daily
activities of the therapeutic residences, with the purpose of transforming outsiders into
citizens.
Key words: Nursing. History of nursing. Assisted living facilities.

Nº de Classificação: 18612
FERREIRA, Rosa Gomes dos Santos. Implicações das estratégias de ensinoaprendizagem dos programas de educação continuada em enfermagem para os
enfermeiros. 2013. p.142. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Saúde em Enfermagem
Orientador: Cardoso, Maria Manuela Vila Nova
Resumo: Este estudo tem por objetivo "Implicações das estratégias de ensinoaprendizagem experenciadas por enfermeiros nos programas de educação continuada".
Objetivos: Descrever as estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidas em
programas de educação continuada, sob a ótica dos enfermeiros e analisar as
implicações deste Programa. Referência teórica: Utilizei os conceitos de formas
simbólicas, transmissão análise cultural e ideologia de John Thompson. Referência
metodológica: Entrevista com 13 enfermeiros de um instituto de saúde mental, através
da modalidade não diretiva, para coletar dados. Constatou-se que há transmissão
cultural de formas simbólicas, que têm sido reproduzidas na estruturação e condução
dos programas de educação continuada, com a utilização de estratégias de ensinoaprendizagem de um modelo tradicional de ensino, o que contribui para o
distanciamento entre participantes e organizadores, bem como a redução da adesão às
atividades apresentadas.
Palavras-chave: Educação continuada em enfermagem. Educação em Enfermagem.
Enfermagem.

Abstract: This study purpose is “Implications of the teaching- learning experenciadas by
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nurses in continuing education programs." Objectives: Describe the teaching- learning
developed in continuing education programs, from the perspective of nurses and
analyze the implications of this theoretical programs.The theoretical concept: I used the
concepts of symbolic forms, analysis and cultural transmission ideology of John
Thompson. Methodological Reference: Interview with 13 nurses in a mental health
institute, through the modality not - policy, to collect if dados. Found that no cultural
transmission of symbolic forms, which have been reproduced in structuring and
conducting continuing education programs, with the use of teaching strategies and
learning from a traditional model of education, which contributes to the gap between
participants and organizers, as well as reduced adherence to activities presented .
Key words: Nurse education. Cintinuing nursing education. Nurse.

Nº de Classificação: 18607
ALVES, Manoela. A clínica de enfermagem psiquiátrica: semeando teoria e
colhendo o bom cuidado. 2008. p.109. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2008.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem psiquiátrica e saúde mental
Orientador: Oliveira, Rosane Mara Pontes de
Resumo: O estudo trata da análise do cuidado da enfermeira psiquiatra no campo da
internação hospitalar, dando ênfase à apresentação e à compreensão da proposta de
modelo teórico "Intuir Empático" de Oliveira (2005) e seus conceitos. Neste trabalho
apresentamos, às enfermeiras, conceitos teóricos que poderão auxiliar o ato de cuidar
de pacientes com doença psiquiátrica diagnosticada. O estudo é de natureza
qualitativa. A produção dos dados foi por meio de observação livre e entrevistas
abertas, coletadas no campo de prática das enfermeiras. Foi adotado o modelo teórico
"Intuir Empático" de Oliveira (2005) como referencial teórico para guiar as discussões e
análise dos dados. Os temas oriundos das discussões nortearam o processo analítico e
reflexivo. Os dados demonstraram que as enfermeiras concordam e aceitam os
conceitos da proposta de modelo teórico "Intuir Empático" e acreditam que eles
auxiliarão na ação de cuidado das enfermeiras psiquiatras assim como demonstrarão
uma lacuna entre a capacidade de agir eficientemente em uma situação real, com base
em conhecimentos teóricos e práticos. Concluímos com a observação de que há uma
contradição entre o que as enfermeiras adotam como discurso e o que de fato realizam
na prática assistencial.
Palavras-chave: Cuidado. Enfermagem psiquiátrica. Teoria.

Abstract: Study on analysis of the psychiatric nurse's care within the hospital,
emphasizing the presentation and understanding taken by the theoretic model "suggests
the empathy" by Oliveira (2005) and its concepts. Under this work, we present to the

648

nurses, theoretical concepts that may assist the act of taking care of Psychiatric ill
patients. This is a qualitative study. The data was caught by observing and applying
open interviews, collected in the field of practical nurses. It was adopted the theoretic
model "suggests the empathy" by Oliveira, to guide the discussions and the analysis of
data. The themes that came from the discussions, guided the process analytical and
reflective. This data demonstrated that nurses agree and accept the assumptions of
theoretical model of care "suggests empathy" by Oliveira and they believe these will help
them with the care action of the nurses psychiatrists, however the data show a gap
between the capacity of acting efficiently in a real situation supported in theoretical and
practical knowledge. It was concluded that there is a contradiction between what the
nurses take as speech and what it really uses in practice care.
Key words: Psychiatric nursing. Care. Theory.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.pantheon.ufrj.br/handle/150519880/128#.U06eb1U71Bk

Nº de Classificação: 18584
PINTO, Joelma Maria da Silva. Cuidados habituais modificados no cotidiano dos
cuidadores de crianças com necessidades especiais de saúde interfaces com o
saber de enfermagem. 2011. p.112. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2011.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem em Saúde da criança do núcleo de pesquisa de
enfermagem em saúde da Criança
Orientador: Cabral, Ivone Evangelista
Resumo: Investigou-se o enfrentamento dos familiares cuidadores, para realizar
cuidados cotidianos de crianças com necessidades especiais de saúde, em
atendimento de reabilitação no município do Rio de Janeiro. Questões norteadoras:
Quais são os desafios emergentes da experiência de cuiadados às CRIANES no
domicílio? De que forma eles superaram os desafios emergentes dos cuidados
cotidianos daquelas crianças? Quais são as implicações dos saberes de enfermagem
na superação dos desafios dos familiares cuidadores no cotidiano de cuidados?
Objetivos: delimitar as experiências de familiares cuidadores na realização dos
cuidados cotidianos de crianças com necessidades especiais de saúde, no ambiente
domiciliar; descrever os desafios para cuidar de CRIANES, pelos familiares cuidadores,
e seus modos de superação no enfrentamento das demandas de cuidados modificados;
e analisar as interfaces das demandas de cuidados modificados, pelos familiares
cuidadores, com os saberes de enfermagem, quando a CRIANES está no domicílio.
Utilizou-se o método criativo e sensível de investigação qualitativa com cinco grupos
familiares no domicílio. Os materiais produzidos com as dinâmicas “Corpo Saber” foram
analisados na perpectiva das ideias força e da dialógica freiriana, empregando-se as
ferramentas da análise de discurso. Os resultados apontaram que desafios dos
familiares cuidadores emergiram das viveram de experiências impregnadas de
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conteúdo vivencial, desde o nascimento da criança até os dias atuais. Na medida em
que atingiam a normalização desses cuidados no cotidiano de vida, ocorria a superação
de suas dualidades: cuidado igual e diferente, fácil e difícil, automático e singular. Os
cuidados habituais foram modificados devido as mudanças no crescimento e
desenvolvimento da criança e a complexidade das demandas de cuidados. O
aprendizado foi construído com base em tentativas acerto-erro, com familiares ou
profissionais de sáude. Conclui-se que as famílias normalizam os cuidados na vida da
criança quando os transforma em habituais modificados e os incorpora no seu fazer
cotidiano
Palavras-chave: CRIANES. Cuidadores. Enfermagem pediátrica. Enfrentamento.

Abstract: The coping of family caregivers was investigated as performers of the daily
care of children with special helath care needs in rehabilitation care in the city of Rio de
Janeiro. Questions: what are the challenges emerging from the expericence of caring for
children with special helath care needs (CSHCN) at home? How do they overcome
thedaily challenges emrging from the care of those children? What are the implications
of the knowledge of nursin in meeting the challenges of family caregivers in daily care?
Objetives: To define the experience of family caregivers in achieving the daily care of
children with special health care needs in the home environment; describe the
challenges of caring for CSHCN by family caregivers, and their ways of overcoming the
demands dor modified care; and discuss the interfaces of theses demands modified by
family caregivers with the knowledge of nursing, when CSHCN are at home. We
usedthe creative and sensitive method (DCS) for qualitative research with five family
groups at home. The materials produced with dynamic Body-Knowledge method were
analyzed from the strength perpective of Freirean dialogical, using the tools of discourse
analysis. the results showed that the challenges faced by family carengivers emerged
from the lived experiences steeped in experiential content, since the child's birth until the
present day. As they struck standardization of care in everyday life,dualities were
overcome: equal and different, difficult and easy, automatic and naturalcare. Habitual
care was modified due to changes int he growth and development of children and the
complexity of care demands. The learning was built based on error-hit attempts, with
relatives or health professionals. Concluding, families normalize life in the care is turned
into modified habits and incorporated in their daily tasks.
Key words: Pediatric nursing. Caregivers. Coping. Child.

Nº de Classificação: 18617
SILVA, Thiago Privado da. Desvelando as relações e inter-retro-ações do
enfermeiro no gerenciamento do cuidado de enfermagem à criança com condição
crônica hospitalizada. 2013. p.229. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
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Linha de Pesquisa: Cuidado de enfermagem em crianças
Orientador: Leite, Joséte Luiza
Resumo: O gerenciamento do cuidado de enfermagem à criança com condição crônica
hospitalizada encontra-se possibilitado por uma complexa teia de relações e inter-retroações estabelecidas pelo enfermeiro para e durante sua práttica.Objeto de estudo: as
relações e inter-retro-ações do enfermeiro no gerenciamento do cuidado de
enfermagem à criança com condição crônica na Unidade de Internação Pediátrica
(UIP). Têm-se como objetivos: compreender como acontecem as relações e inter-retroações do enfermeiro no gerenciamento do cuidado de enfermagem à criança com
condição crônica na UIP e construir uma matriz teórica acerca das relações e interretro-ações do enfermeiro no gerenciamento do cuidado de enfermagem à criança com
condição crônica na UIP. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa,
com a abordagem teórica do pensamento complexo de Edgar Morin e a Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD) como referencial metodológico. A matriz teórica
construída, ainda que não validada, realça as conexões, associações e vinculações
intersubjetivas que permeiam a prática do gerenciamento do cuidado de enfermagem à
criança com condição crônica hospitalizada.
Palavras-chave: Doença crônica. Enfermagem pediátrica. Gerência.

Abstract: The management of nursing care to hospitalized children with chronic
conditions is composed by a complex network of relations and inter - retro - actions
established by nurse for and during their practice. Objeto study: to understand how
relationships and inter - retro - actions of the nurse in the management of nursing care
for children with chronic condition in the Pediatric Inpatient Unit (IPU). Have the following
objectives: to understand how relationships happen and inter - retro - actions of the
nurse in the management of nursing care for children with chronic conditions in UIP and
build a theoretical framework about the relationship and inter - retro - actions of the
nurse in managing nursing care to children with chronic conditions in UIP . This is a
descriptive qualitative study, with the theoretical approach of complex thought Edgar
Morin and Grounded Theory (GT) as methodological. The elaborated theoretical
framework constructed matrix, although not validated, highlights the connections,
associations and intersubjective linkages that permeating the practice of the
management of nursing care for hospitalized children with chronic conditions.
Key words: Pediatric nursing. Management. Chronic Disease.

Nº de Classificação: 18611
VIEIRA, Rosana Fidelis Coelho. A apreensão da cultura na Unidade de Terapia
Intensiva Pediatrica pela mãe acompanhante da criança com câncer:
contribuições para a enfermagem oncológica pediátrica. 2013. p.99. Dissertação
de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro; 2013.
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Área de Concentração: Enfermagem Pediátrica
Linha de Pesquisa: Enfermagem oncológica pediátrica
Orientador: Souza, Tânia Vignuda
Resumo: O objetivo do estudo é a apreensão da cultura da Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica (UTIP) pelas mães acompanhantes das crianças portadoras de
câncer. Os objetivos são: descrever as interações estabelecidas entre as mães
acompanhantes, família, criança e a equipe de enfermagem; analisar os sistemas
simbólicos construídos pelas mães nas interações estabelecidas entre as mães
acompanhantes, família, criança e a equipe de enfermagem e discutir a apreensão da
cultura na UTIP por meio dos sistemas simbólicos construidos pelas mães e suas
implicações para a prática de enfermagem pediátrica. Conclui-se que as mães
aprendem a cultura hospitalar, construindo símbolos significantes tais como: controle
através da reprodução e atendimento às normas hospitalares, comportamentos de
defesa como o afastamento social no cenário hospitalar, posturas de liderança e poder,
observação das relações, empatia vivenciadas pelas outras mães, a busca de
informações para a tomada de decisões, para sobreviver neste cenário.
Palavras-chave: Câncer. Criança hospitalizada. Mães.

Abstract: The aim of the study is the apprehension of the culture of Pediatric Intensive
Care Unit ( PICU ) by accompanying mothers of children with câncer.The objectives are
: to describe the interactions established between the patients' mothers , family, child
and nursing staff ; analyze the symbolic systems built by mothers in interactions
established between the patients' mothers , family, child and the nursing staff and
discuss the seizure of the PICU culture through symbolic systems built by mothers and
their implications for the practice of pediatric nursing . It is concluded that mothers learn
to hospital culture , building significant symbols such as control through breeding and
care to hospital standards , defensive behaviors such as social withdrawal in the hospital
setting , attitudes of leadership and power, observation of relationships , experienced
empathy by other mothers , the search for information to make decisions , to survive in
this scenario .
Key words: Hospitalized child. Cancer. Mother.

Nº de Classificação: 18462
FREITAS, Fernanda Duarte da Silva de. Saberes e práticas de acadêmicos de
enfermagem sobre a humanização: implicações para o cuidado de enfermagem.
2013. p.144. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Ferreira, Márcia de Assunção

652

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo as representações sociais (RS) de
acadêmicos de enfermagem sobre a humanização e suas implicações no cuidado de
enfermagem. Os objetivos foram: identificar as RS de acadêmicos de enfermagem
sobre a humanização; descrever as peculiaridades dos conteúdos das RS dos
acadêmicos de enfermagem em diferentes momentos do curso de graduação em
enfermagem; caracterizar as práticas que tais acadêmicos de enfermagem definem
como representativas de humanização e discutir as implicações que tais
representações trazem para o campo da assistência e formação profissional em
enfermagem tendo em vista os preceitos da Política Nacional de Humanização (PNH).
Metologia: pesquisa qualitativa, com aplicação da teoria das representações sociais
(TRS), na sua abordagem processual. Os sujeitos foram 40 acadêmicos de
enfermagem, sendo 20 do terceiro período e 20 do oitavo período, de uma instituição
pública federal do Rio de Janeiro. A técnica de produção de dados foi a entrevista em
profundidade, sendo esta realizada de forma individual, com aplicação de instrumento
semi-estruturado. Para o tratamento e análise dos dados foi aplicado o software
ALCESTE, sendo realizados dois tipos de análise: a padrão e a cruzada. Após o corpus
ter sido submetido à análise padrão do software ALCESTE foi realizada a análise
cruzada, sendo a variável o período do curso (per_3 e per_8). Na análise padrão dos
dados,o ALCESTE apresentou75% de aproveitamento, gerando quatro (4) classes
lexicais. As classes foram agrupadas em dois blocos: o primeiro tratou da dimensão
relacionalcom a classe 1- cotidiano: encontro mediado pelas relações na enfermagem e
o segundo tratou da dimensão teórica e prática, com classe 2 - aspectos conceituais da
humanização na prática de enfermagem; a classe 3 - aprendendo a humanizar a
assistência: elo entre o saber e o fazer; e da classe 4 - dificuldade para se implementar
a humanização. Na análise cruzada, o a divisão do corpus se deu por divisão binária,
onde um bloco se refere as RS dos acadêmicos de enfermagem do terceiro período e
do outro bloco com as RS dos acadêmicos de enfermagem do oitavo período. Através
de cada bloco foi possível evidenciar a prática dos acadêmicos de enfermagem, o
conceito de humanização e o que facilita e o que dificulta a humanização. Através desta
análise foi possível evidenciar que as RS sobre a humanização para os grupos
possuem peculiaridades que se aproximam e que se distanciam. Considerações finais:
Conclui-se que o tema da humanização deva ser abordado de forma transversal no
processo de formação, com estratégias e experiências de ensino-aprendizagem que
façam sentido para os acadêmicos. Evidenciou-se que são muitos os desafios para se
pensar a humanização no contexto sociopolítico atual e os cursos de graduação se
mostram como espaços favoráveis e legítimos para intensos debates e construção
coletiva de estratégias que viabilizam a implantação dos dispositivos da PNH.
Palavras-chave: Enfermagem.
assistência. Psicologia social.
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Nº de Classificação: 18460
SANTOS, Keila Cristina Olivieira dos. Transmissão de informações às famílias das
crianças assistidas numa unidade de emergência: implicações para a
enfermagem pediátrica. 2013. p.79. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
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Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Oliveira, Isabel Cristina dos Santos
Resumo: O estudo tem como objeto a atuação da enfermagem quanto às informações
transmitidas às famílias das crianças na emergência. Os objetivos do estudo são:
descrever as informações transmitidas pela enfermagem; analisar a atuação da
enfermagem quanto às informações transmitidas às famílias; e discutir as implicações
das informações para a prática assistencial de enfermagem junto às famílias das
crianças na emergência. O referencial teórico está vinculado ao direito à informação na
perspectiva dos preceitos da política Nacional de humanização (PNH). A pesquisa é
qualitativa, tipo estudo de caso. O cenário foi o setor de emergência pediátrica do
Instituto de Puericultuta e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Os sujeitos foram 16 membros da equipe de enfermagem dos serviços
diurnos e noturnos do referido setor. Os procedimentos metodológicos foram o
formulário de caracaterização dos sujeitos, a entrevista não diretiva em grupo, e a
observação participante com diário de campo. Para a análise dos dados foi utilizada a
análise temática. As informações transmitidas pela equipe de enfermagem estavam
relacionadas à estrutura física, normas e rotinas da unidade e os cuidados de
enfermagem, que de modo geral atendiam aos questionamentos do
familiar/acompanhante. Três momentos distintos para a transmissão de informações
foram destacados: admissão da criança, permanência na unidade e alta. As
características peculiares do atendimento na unidade, as inúmeras atividades
profissionais e a fragmentação das informações foram elementos que permearam as
dificuldades na transmissão de informações às famílias das crianças. Concluiu-se que a
capacidade dos enfermeiros torna-se fundamental na emergência pediátrica a fim de
promover transformações na atuação da enfermagem voltada para o reconhecimento
da criança como sujeito de necessidades de saúde inserida em um contexto familiar e
social.
Palavras-chave: Criança hospitalizada. Equipe de enfermagem.

Abstract: The object of this study is the performace of the nursing team in delivering
information to the family of children admitted to an emergency unit. Its purposes are: to
describe the information delivered by the nursing team; to analyse the performance of
the nursing team as to the informaton delivered to their families; and to discuss the
implications of delivered information onto the nursing care practive as to families of
children under emergency situations. The theoretical references are associated to the
right for information from the perpective of the humanization national policies. This is a
qualitative research classified as a case study. The scenery was the emrgency unit of
martagão gesteira puericulture and pediatric institute, at Rio de Janeiro federal
universitary. The subjects were 16 members of the nursing team, from day and night
shifts. The methodological procedures were the subject's characterization forms, the
non-directive group interview and participative observation with a field diary. Data
analysis was carried out with the use of thematic analysis approach. The information
deliverd by theteam referred to the unit´s physical structure, norms and routines and to
nursing care aspects, wihich, in genral terms, answered the family
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member's/companion's questions. Three distinctmoments of information delivery were
remarked: the child's admission to the hospital, its permancence at the unit and its
discharge. The peculiar characteristics of assistance at the unit, the sevral professional
activities involved, and the fragmentation of information were the elements that helped to
configure thedifficulties in the delivery of information to the families of the children. The
study concludes that the capacitation of nurss is of fundamental importance for pediatric
emergency and for the promotion of changes in the perfomance of nurse teams, which
must be centered on the recognition of the assisted child as a subject of health care
needs inserted in a family and social context.
Key words: Nursing team. Hospitalized child. Family, Information.

Nº de Classificação: 18464
CASTRO, Washington Ramos. Representações sociais das profissionais de saúde
que trabalham com reprodução humana: um olhar sobre a infertilidade no
homem. 2013. p.195. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Identidade de Gênero e Saúde
Orientador: Queiroz, Ana Beatriz Azevedo
Resumo: Infertilidade masculina tem assumido dimensões importantes no mundo
contemporâneo, que também envolve aspectos psicossociais que precisam ser
reveladas. Não podendo mais ser tratada apenas pelo prisma biológico, desenvolvemos
este trabalho, tendo como objetivos: descrever as representações sociais (RS)
evocadas pelas profissionais de saúde que trabalahm em reprodução humana (RH),
atendendo homens com dificuldade para procriar com relação à infertilidade no homem;
analisar as RS desveladas nos discursos desses profissionais sobre a dificuldade para
procriar no homem e; discutir as RS da dificuldade para procriar no homem, desveladas
nos discursos destes profissionais referentes ao atendimento prestado. Metologia: A
pesquisa é qualitativa, descritiva, na perspectiva da teoria das representações sociais
de Moscovici. Utilizamos como método para análise dos dados a Analise de conteúdo
de Bardin a fim de responder as seguintes questões: como as profissionais de saúde
que trabalham em RH representam a dificuldade para procriar no elemento masculino?
Como esses profissionais vêem os homens que vivem a situação de dificuldade para
procriar? Como lidam com a dificuldade para procriar do homem no cotidiano de seu
trabalho? As RS que esses profissionais têm da dificuldade para procriar do homem
interferem no seu atendimento? Há relação entre formação acadêmica e a qualificação
profissional em saúde sexual e reprodutiva e as RS refeentes à dificuldade para procriar
do homem? São sujeitos 20 profissionais de saúde de nível superior, divididos em dois
grupos de pertença àrea humana e biomédica que trabalham com RH a pelo menos um
ano e atendem homens com dificuldades de procriar. OS cenários foram dois
ambulatórios de RH públicos no Rio de Janeiro. Com técnicas de coleta de dados foram
utilizadas a Associação Livre de Ideias, com os termos indutores: "masculinidade",
"paternidade" e; a entrevista semi-estrutura. Resultados: a formação acadêmica
interfere na formulação das RS das profissionais de saúde em RH. Percebemos que
tanto "paternidade" quanto "infertilidade" foram fortemente ancoradas no feminino e que
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infertilidade foi representada como sofrimento humano, objetivado como inferioridade e
fracasso do homem; "masculinidade" foi relacionada aos aspectos do físico, poder,
força e que para os sujeitos é uma construção social historicamente determinada. Que
as profissionais não percebem o homem como sujeito da sua assistência na área de
RH. Que entendem que nem os serviços estão preparados para lidar com o homem,
pois é espaço da saúde da mulher/ginecologia, homem tem mero papel coadjuvante.
Considerações finais: os dados demonstraram que a infertilidade no homem mesmo
para as profissionaisancora-se na geração de sentimentos negativos, demonstrando
que a masculinidade para as profissionais das áreas biomédicas ainda está vinculada a
virilidade e a reprodução, aspecto que é reforçado até no circuito reitificado, enquanto
as profissionais das áreas humanas apresentam tendência a ancorá-la no contexto
sócio-histórico. Aos homens ainda é ofertado pouca atenção, pouco espaço de diálogo
e pouca assistência em RH. Para mudar este cenário é necessário romper com o
paradigma da dualidade que coloca homens e mulheres, masculinos e femininos em
lados opostos para que comunguem os mesmos espaços, mas isto começa pelas
profissionais.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Infertilidade masculina. Psicologia social.
Saúde do homem.

Abstract: Male infertility has assumend important dimensions in the contemporary
world, which also involves psychosocial aspects that need to be revealed. No longer
able to be treated only by biological perpective, this work developed, having as
objectives: describe the social representations (SR) evoked by health professionals
working in human Reproduction (HR), with men having difficulty procreating with respect
to male infertility; analuze the RS unveiled in the speeches of these professionals about
the difficulty in man and to procreate, RS discuss the difficulty to breed in man, unveiled
in the speeches of theses professionals regtarding the care provided. Methodology: the
research is qualitative, descriptive, from the perpective of social representation theory of
moscovici. Used as a method for data analyss content analysis of Bradin order to
answer the following questions: how health professionals who work in HR represent the
difficulty in the male to breed? As theses professionals see men who live the difficuklt
situation to breed? How to deal witth the difficulty of man to procreate in their daily work?
The SRs of theses professionals have difficulty procreating man interfere in your care?
There is a relationship between and professional qualifications in sexual and
reproductive health and RS concerning the difficulty of man to procreate? 20 subjects
area health professionals with higher education, divided into two groups of belonging
and human biomedical area who work with HR to at least onde year and meet men
whon have difficulty breeding. The scenarios were two public clinics HR in Rio de
Janeiro. As data collection techiniques were used to free associate with the terms
inductors, "masculinity", " parenting" and "infertility" and, the semi-structured interview.
Results interferes with academic training in the formulation of the RS of health
professionals in HR. We realize that both "parenting" and "infertility" were strongly
anchored in female infertility and was represented as human suffering, objectied as
inferiority and failure of man, "masculinity" was related to aspects of physical power,
strength and for subjects is a historically determined social construction. Those
professionals do not perceive the man as the subject of this expertise in thefield of HR.
Who understand thatneither they nor the services are prepared to deal with the man,
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because space is women's helath / gyncology, mas is amere supporting role. Thoughts:
The data showed that male infertility even for professionals anchored in the generation
of negative feelings, showing that the manhood of biomedical professionals is still linked
to rirility and reproduction, an aspect that is reinforced by the circuit reified while
prfessionals in the humanities have a tendency to anchor it in the socio-historical
context. Offered to men is still litttle attention, little room for dialogue and little assistance
in HR. To change this setting is necessary to break with the paradigm of duality that
places men and womwn, men and women on opposite sides to partake the same
spaces, but it starts with the professionals
Key words: Male infertility. Social psychology. Paternity. Health of man.

Nº de Classificação: 18877
STREFLING, Ivanete da Silva Santiago. O processo de gestão do cuidado às
mulheres hospitalizadas por abortamento: contribuições da enfermagem. 2013.
p.105. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: O trabalho da enfermagem/saúde.
Orientador: Filho, Wilson Danilo Lunardi
Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritiva,
desenvolvida junto aos profissionais de enfermagem, atuantes na Maternidade e no
Centro Obstétrico do Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Júnior (HU), da
Universidade Federal do Rio Grande - RS, com os objetivos de conhecer as percepções
dos profissionais de enfermagem a respeito da gestão e da realização do cuidado de
enfermagem proporcionado às mulheres hospitalizadas por abortamento e identificar o
que pensam a respeito do cuidado centrado nas necessidades integrais e da realização
de aconselhamento reprodutivo como estratégia de promoção da saúde. Após parecer
positivo do Comitê de Ética em Pesquisas na Área da Saúde, foram realizadas
entrevistas semiestruturadas com dezenove profissionais de enfermagem, durante o
mês de novembro de 2012. Para análise, utilizou-se a metodologia do Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC) proposta por Lefrève. Os resultados encontrados nesta pesquisa
apontam que a maioria dos profissionais de enfermagem reconhece a importância da
gestão do cuidado ser planejada com base nos direitos humanos, para que sua
efetivação abranja as necessidades integrais da mulher em processo de abortamento,
porém, percebem o atendimento deficitário e centrado nos aspectos biológicos. Quanto
às atividades de promoção da saúde reprodutiva, com vistas à prevenção de novos
episódios de abortamento, foi identificado que não é empregada nenhuma estratégia
educativa eficaz. Quando os profissionais de enfermagem fornecem orientações,
estas ficam restritasà contracepção e não geram nenhum impacto, pois a transmissão
das informações é feita verticalmente, sem considerar os aspectos culturais ou
influências do contexto vivido pelas mulheres para a efetiva assimilação. Assim
sendo, salienta-se a importância da capacitação e sensibilização tanto dos enfermeiros,
que planejam, gerenciam e avaliam o processo de trabalho, quanto dos demais
membros da equipe de enfermagem para o alcance da humanização do atendimento
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no processo abortivo. Destaca-se a importância deste trabalho como subsídio à
reflexão sobre a responsabilidade
dos trabalhadores de enfermagem na
resolutividade dos agravos gerados pelo aborto.
Palavras-chave: Aborto. Enfermagem. Gestão em saúde.

Abstract: This is a qualitative, exploratory and descriptive research developed with
nurses working in the Maternity and Obstetric Center of the University Hospital
Miguel Riet Corrêa Júnior (HU), Federal University of Rio Grande - RS, which aimed at
getting to know the perceptions of nurses regarding the management and
implementation of the nursing care provided to women hospitalized for abortion and
at identifying what they think about the care centered on integral needs and the
performance of reproductive counseling as a strategy for health promotion. After
the approval from the Ethics Committee on Research in Healthcare, semistructured
interviews were conducted with nineteen nursing professionals during the month of
November 2012. The methodology of the Collective Subject Discourse (CSD)
proposed by Lefevre was used for the analysis in this study, and the results indicate that
most nurses recognize it is important that care management be planned having human
rights as its basis, so that its implementation covers the integral needs of women
undergoing abortion. However, the nurses also realize that there is a deficit in the care
currently provided and that it is centered in biological aspects. As for activities to
promote reproductive health with a view to preventing new episodes of abortion, it was
identified that no effective educational strategy is used. When nurses provide some
guidance, it is limited to informing about contraception methods, which generates no
impact because the transmission
of information
is done vertically, without
considering the cultural aspects and the contextual influences experienced by women so
that there is an effective assimilation. Therefore, we emphasize the importance of
training and raising awareness of both nurses - who plan, manage and evaluate the
work process - and the other members of the nursing team in order to achieve the
humanization of care in the abortion process. Also, we highlight the importance of this
work as subsidy for the reflection about the responsibility of the nursing staff in solving
the grievances generated by abortion.
Key words: Abortion. Nursing. Health management.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010313.pdf

Nº de Classificação: 18878
TERRA, Alessandra Chaves. Comunicação proxêmica: ações, reações e sensações
de enfermeiros hospitalares. 2013. p. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do trabalho da enfermagem /saúde.
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Orientador: Vaghetti, Helena Heidtmann
Resumo: A comunicação proxêmica, dentre outros aspectos, compreende o estudo
social dos espaços, das relações interpessoais e de todas as variáveis que dizem
respeito à interação entre os seres humanos. É importante o estudo e a aplicação da
comunicação proxêmica no cotidiano do trabalho de enfermeiros, para que esta seja
compreendida e empregada de maneira producente no processo relacional dos
trabalhadores em todos os momentos de sua prática, em especial, do cuidado. Estudo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Rio Grande
(CEPAS), sob o número 23116.003684/2012-4, com o objetivo de analisar a
comunicação proxêmica no trabalho de enfermeiros hospitalares.
Estudo
de
abordagem qualitativa, de cunho descritivo, onde a coleta de dados ocorreu por meio
de observações não participantes e entrevistas semipadronizadas com 10 enfermeiros
da unidade de terapia intensiva e serviço de pronto atendimento de um hospital
universitário no Sul do Rio Grande do Sul, mediante assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram analisados através da Análise
Qualitativa de Conteúdo estabelecida por Mayring, de onde emergiram categorias
apriorísticas provenientes dos fatores proxêmicos preconizados por Edward Hall:
Postura-sexo, Eixo Sociofugo-Sociopeto, Fatores Cinestésicos ou Cinésicos,
Comportamento de Contato, Código Visual, Código Térmico, Código Olfativo e Volume
da Voz. Os dados foram interpretados a partir das concepções de Hall ( 16 de maio de
1914 - 20 de julho de 2009) e as ideias de diversos autores do universo científico. Este
processo resultou em dois artigos. No primeiro artigo "A prática da comunicação
proxêmica no manejo do cuidado no trabalho de enfermeiros hospitalares"
percebeu-se que, embora os enfermeiros reconheçam a importância do toque, do
contato físico, para a prestação de um cuidado holístico e humanizado, os
fatores cinésicos/cinestésicos e comportamento de contato, estão associados à
avaliação e ao diagnóstico. Com relação às questões térmicas e olfativas os
profissionais omitem em suas reações os constrangimentos oriundos das sensações
desagradáveis que o toque na pele ou os odores dos pacientes podem causar. Já no
segundo artigo intitulado "A comunicação proxêmica na prática de enfermeiros
hospitalares", verificou-se que apenas um dos sujeitos do estudo não estabeleceu
contato visual com o paciente. A maioria dos sujeitos empregou um tom de voz normal
nas interações com os pacientes. O sexo não influenciou na postura dos interlocutores,
como demonstrou o fator postura-sexo e as posições dos enfermeiros ao executar as
tarefas diárias, entre face a face e lateralizada, e nenhum dos sujeitos posicionou-se de
costas durante as interações, como pode-se perceber através do estudo do eixo
sociofugo-sociopeto. O estudo também promoveu reflexões a respeito da comunicação
proxêmica e da importância de sua incorporação ao trabalho dos enfermeiros.
Palavras-chave: Comportamento espacial. Comunicação em saúde. Enfermagem.

Abstract: Proxemic communication, among other aspects, includes the social study
of spaces, interpersonal relationships and all the variables related to the interaction
between humans. The study and application of proxemic communication in the
daily work of nurses is important so that it is understood and used productively in the
relational process of nurses in each moment of their practice, particularly regarding care.
This study was approved by the Ethics Committee of the Federal University of Rio
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Grande (CEPAS) under number 23116.003684/2012-4, aimed at analyzing the
proxemic communication in the work of hospital nurses. In this qualitative study of
descriptive character data was collected through non-participant observations and
semi-structured interviews with 10 nurses from the intensive care unit and emergency
service of a university hospital in southern Rio Grande do Sul, Brazil, who signed
the consent form. Data were analyzed using Qualitative Analysis of Content as
established by Mayring, from which a priori categories emerged according to
Edward Hall‟s proxemic factors: Posture-Gender
Identifiers, Socio-petal SocioFugal Axis, Kinesthetic Factors, Touching Code, Visual Code, Thermal Code,
Olfactory Code and Voice Loudness. The data were interpreted based on the
conceptions of Hall (May 16, 1914 - July 20, 2009) and the ideas of several authors of
the scientific literature. This process resulted in two papers. The first paper, "The
practice of proxemic communication in managing the care in the work of hospital
nurses" shows that, although the nurses recognize the importance of physical contact
like touching to provide a holistic and humane care, kinesthetic factors and touching
code are related to evaluation and diagnosis. Regarding thermal and olfactory codes
professionals omit in their reactions the constraints coming from the unpleasant feelings
that touching the skin of patients or odors may cause. The second paper, "The proxemic
communication in the practice of hospital nurses", shows that only one of the nurses
under study did not establish eye contact with the patient. Most nurses used normal
voice loudness to interact with patients. Gender did not influence the posture of
interlocutors, as demonstrated by the posture- gender identifiers and positions of
nurses to perform everyday tasks, ranging between face to face and lateralized
positions, and none of the nurses stood on their backs during interactions, as
shown by the socio-petal socio-fugal axis. The study also promoted reflections on
the proxemic communication and the importance of its incorporation into the work of
nurses.
Key words: Nursing. Health communication. Spatial behavior.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010312.pdf

Nº de Classificação: 18876
QUINTANA, Julia de Moura. Produção científica sobre quedas em idosos:
componentes da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e
saúde. 2013. p.101. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem/saúde a indivíduos e grupos sociais.
Orientador: Santos, Silvana Sidney Costa
Resumo: Este estudo objetivou analisar a produção científica de enfermeiros sobre os
acidentes por quedas em idosos, relacionando-os aos componentes da Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A metodologia utilizada foi a
Revisão Integrativa que compreendeu cinco etapas: formulação do problema; coleta
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de dados, avaliação dos dados; análise e interpretação dos resultados; e
apresentação dos resultados. Para a coleta dos dados foram utilizados os
descritores:
Idoso, Acidentes
por
quedas, Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde e Cuidados de Enfermagem nas bases de
dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific
Electronic Library Online e Base de dados de Enfermagem em Espanhol e publicações
entre 2008 e 2012. Foram encontrados 308 estudos e selecionados 29 para análise.
Os resultados foram analisados considerando as informações relacionadas aos artigos
e informações referentes aos fatores associados às quedas em idosos e sua relação
aos componentes da CIF. Verificou-se que os componentes mais expressos foram
Funções do corpo e Fatores ambientais. Foi identificado o total de 77 categorias
divididas nos quatro componentes: 19 categorias em Funções do Corpo; 10 em
Estruturas do Corpo; 24 em Atividades e Participação; 24 em Fatores Ambientais,
sendo as mais frequentes: 235 Funções vestibulares, 750 Estrutura do membro
inferior, 920 Recreação e lazer e 110 Produtos ou substâncias para consumo
pessoal. Evidenciou-se necessidade de estratégias que visem manutenção da
funcionalidade, atividade, participação e desenvolvimento de facilitadores
para
condições de vida mais saudáveis para os idosos. Foi possível refletir sobre a
interação dinâmica entre os fatores que corroboram para a ocorrência de quedas em
idosos e sugerindo-se que estes sejam classificados de acordo com os componentes da
CIF visando criar criterios de avaliação para causas principais e consequências das
quedas, elaborar estratégias de prevenção e proprocionar comunicação mais efetiva
entre os enfermeiros e demais profissionais que atuam junto a esta população.
Considera-se que as quedas em idosos e constituem em um problema de saúde pública
e que a utilização da Classificação possibilita uma nova forma de analisar estes
acidentes de forma abrangente embasada em um modelo biopsicossocial.
Palavras-chave: Acidentes por quedas. Classificação Internacional de Funcionalidade.
Idoso.

Abstract: This study aimed to analyze the scientific production of nurses on accidents
from falls in the elderly, relating them to the components of the International
Classification of Functioning,Disability and Health. The methodology used was the
Integrative Review which comprised five stages: formulation of the problem;
collection
data, evaluation of data, analysis and interpretation of results, and
presentation of results. To collect data, we used the descriptors: Aged, Accidental
falls, International Classification of Functioning, Disability and Health and Nursing
Care in databases Latin American and Caribbean Health Sciences, Database and
Nursing Spanish and Scientific Electronic Library Online, and publication between 2008
and 2012. Found studies 308 and 29 selected for analysis. The results were analyzed
considering the information related to articles and information related to factors
associated with falls in the elderly and its relationship to the ICF components. It was
found that the components were more expressed Body Functions and
Environmental Factors. It identified a total of 77 categories divided into four
components: 19 categories in the Body Functions; 10 in Body structures, 24 in in the
Activities and participation, 24 in the Environmental factors, the most common: 235
Functions vestibular 750 Structure of the lower limb, 920Recreation and leisure and
110 Products or substances for personal consumption. It became clear need for
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strategies aimed at maintaining the functionality, activity, participation and development
of facilitators for healthier living conditions for the elderly. It was possible to reflect on
the dynamic interaction between the factors that corroborate the occurrence of falls in
the elderly and suggest that these are classified according to the ICF components in
order to create evaluation criteria for major causes and consequences of falls,
develop strategies provide prevention and more effective communication among nurses
and other professionals who work with this population. It is considered that the falls in
the elderly and are a public health problem and that the use of the Classification enables
a new way of analyzing these accidents comprehensively
grounded
in a
biopsychosocial model.
Key words: Aged. Accidental falls. International Classification of Functioning.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010304.pdf

Nº de Classificação: 18880
DIEL, Paula Katiuscia Vergutz. O cuidado de enfermagem à criança e ao
adolescente vítimas de queimaduras: implicações para a prática da enfermagem.
2013. p.87. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade
Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem/ saúde a indivíduos e grupos sociais.
Orientador: Gomes, Giovana Calcagno
Resumo: Objetivou-se conhecer as implicações do cuidado à criança e ao adolescente
vítima de queimaduras para a prática da enfermagem. Realizou-se uma pesquisa
descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. Participaram dez profissionais da
equipe de enfermagem de um Centro de Referência a Pacientes Queimados do sul
do Brasil. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2012 por meio de
entrevistas semiestruturadas e analisados pela técnica de Análise de Conteúdo. Em
relação aos sentimentos frente ao cuidado verificou-se que esses vivenciam
ansiedade e tensão frente à dor do paciente, têm a sensação de doação querendo
"fazer mais", tristeza e abalo, sensação de utilidade e de competência ao ver os
efeitos do cuidado, impotência por não terem controle sobre a situação vivenciada,
revolta e raiva por não compreenderem o porquê este acidente aconteceu e pena dos
pacientes e de seus familiares devido o seu sofrimento. Como facilidades para o
cuidado referiram a ajuda mútua entre os membros da equipe aliada ao tempo de
atuação no setor, o desenvolvimento de um bom relacionamento com a família da
criança / adolescente, a sinceridade da criança ao manifestar seus sentimentos, uma
identificação e afinidade maior para cuidar crianças e adolescentes e o adolescente ser
mais aberto e entender com facilidade a linguagem utilizada no setor. Referiram como
dificuldades à falta de preparo e a pouca habilidade para cuidar de crianças/
adolescentes com dor, o desconhecimento acerca do paciente, a falta de habilidades
técnicas para realizar procedimentos em crianças/ adolescentes, lidar com o familiar,
lidar com a necessidade de manipular o corpo do adolescente, comunicar-se com
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crianças que não sabem expressar-se, pacientes que não falam o português e
adolescentes que possuem linguagem própria, explicar para o paciente a magnitude do
trauma sofrido e conversar com esses acerca das sequelas, deformidades e
limitações com as quais terão que (con)viver. Quanto às estratégias para se
instrumentalizar para o cuidado utilizam a leitura sobre queimaduras e curativos,
leituras de materiais de outras áreas da saúde, uso de técnicas de abordagem e
interação com pacientes e familiares, a prática diária no setor e a busca de apoio na
equipe e na instituição, realizando atividades de educação continuada. Quanto às
estratégias utilizadas para cuidar referiram o estabelecimento de vínculo e de uma
relação dialógica, o uso de brincadeiras e atividades lúdicas, o fornecimento de
apoio, a introdução da família no processo de cuidado, o uso da criatividade, a
valorização do aspecto psicológico do paciente, a adaptação do cuidado de acordo com
a faixa etária do paciente e o uso da escuta atenta e sensível. A partir dos
dados concluiu-se que o cuidado de enfermagem a crianças e adolescentes vítimas de
queimaduras é complexo bem como causador de impacto para os profissionais
atuantes em Centros de Queimados. Acredita-se que o estudo possibilitará discutir e
refletir acerca da prática profissional da enfermagem no Centro de Queimados frente ao
cuidado à criança e ao adolescente vítima de queimaduras.
Palavras-chave: Adolescente. Criança. Enfermagem.

Abstract: Aimed at learning about the implications of child care and adolescent burn
victims to nursing practice. We conducted a descriptive, exploratory qualitative
approach. A total of ten professional nursing staff of a Reference Center in Burns
Patients in Southern Brazil. Data were collected the second half of 2012 through semistructured interviews and analyzed using content analysis. Regarding feelings before
care was found that those experiencing anxiety and tension regarding pain patient, have
a sense of wanting to donate "do more" shock and sadness, feelings of
usefulness and competence to see the effects of care, helplessness for not having
control over the situation experienced, revulsion and anger for not understanding why
this accident happened and sorry for the patients and their families because their
suffering. How to care facilities reported mutual aid between team members coupled
with the time of operation in the industry, developing a good relationship with the
family of the child / adolescent, the sincerity of the child to express their feelings, a
greater affinity and identification to care for children and adolescents and adolescents to
be more open and easily understand the language used in the industry. Reported
difficulties as the lack of preparation and little ability to care for children/adolescents
with pain, unaware of the patient, lack of technical skills to perform procedures in
children/adolescents, dealing with family, dealing with the need to manipulate the
teenager's body, communicating with children who cannot express themselves,
patients who do not speak Portuguese and teenagers who have their own language,
explain to the patient the magnitude of the trauma suffered and talk about these sequels,
deformities and limitations which will have to living. As for strategies to equip to use
caution reading about burns and bandages, reading materials other health areas, use
of technical approach and interaction with patients and families, daily practice in the
sector and to seek support in the team and the institution, conducting continuing
education activities. Concerning the strategies used to care mentioned the
establishment of a bond and a relationship of dialogue, the use of games and play
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activities, providing support, the introduction of the family in the care process, the use of
creativity, appreciation of the psychological aspect of patient, the adaptation of care
according to the patient's age and the use of sensitive and attentive listening. From the
data it was concluded that nursing care to children and adolescents victims of burns is
complex and adversely impact on professionals working in Burn Centers. It is believed
that the study will allow discuss and reflect on the professional practice of nursing in the
Burn Center before care to children and teenager burn victim.
Key words: Nursing. Adolescents. Child.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010305.pdf

Nº de Classificação: 18884
FIGUEIREDO, Tauana Reinstein de. Percepção de familiares acerca do cuidado de
enfermagem prestado na unidade de pediatria. 2013. p.70. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem/ saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Gomes, Giovana Calcagno
Resumo: Estudo realizado com 14 familiares cuidadores de crianças internadas em
uma Unidade Pediátrica de um hospital universitário do sul do Brasil, no primeiro
semestre de 2013. Objetivou-se conhecer a percepção de familiares cuidadores de
crianças internadas na Unidade de Pediatria acerca do cuidado de enfermagem
recebido. Realizou-se um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa. Os
dados foram coletados por entrevistas e analisados pela técnica de análise de
conteúdo. Identificou-se que percebem que a criança é bem cuidada e atendida no
setor. Valorizam a disponibilidade da equipe no atendimento de suas necessidades e
quando recebem informações que os habilitam ao cuidado da criança. Como
estratégias para melhorar o cuidado solicitam uma maior abertura e disposição dos
profissionais da equipe de enfermagem em fornecer-lhes explicações acerca do
processo terapêutico da criança e solicitam mais participação na tomada de decisões
sobre o mesmo. Concluiu-se como necessário que os profissionais da equipe de
enfermagem atuem, dando suporte ao familiar cuidador da criança no hospital de forma
a humanizar o cuidado ao binômio família e criança na Unidade de Pediatria,
qualificando a assistência.
Palavras-chave: Criança hospitalizada. Cuidados de enfermagem. Família.

Abstract: A study conducted with 14 family caregivers of children admitted to a pediatric
unit of a university hospital in southern Brazil, in the first half of 2013. The objective was
to understand the perception of family caregivers of children admitted to the
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Pediatric Unit about nursing care received. We conducted a descriptive, exploratory
study with a qualitative approach. Data were collected through interviews and analyzed
using content analysis. It was identified that realize that the child is well cared for
and assisted in the industry. Value the availability of staff in meeting their needs and
when they receive information that enables them to child care. As strategies to improve
care requesting greater openness and provision of professional nursing staff to provide
them with explanations about the child's therapeutic process and solicit more
participation in decision making about the same. It was concluded as a need for
professional nursing staff act, supporting the family caregiver of the child in the hospital
in order to humanize the binomial family care and child in Paediatrics Unit, qualifying
assistance.
Key words: Family. Child hospitalized. Nursing care.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010309.pdf

Nº de Classificação: 18886
FERREIRA, Elisabete Zimmer. O perfil do idoso apresentado na telenovela
brasileira: implicações para a enfermagem. 2013. p.140. Dissertação de Mestrado
(Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem/saúde a indivíduos e grupos sociais
Orientador: Pelzer, Marlene Teda
Resumo: Trata-se de uma pesquisa documental, norteada pela teoria social e crítica
da comunicação de massas. Foi objetivo geral da pesquisa analisar a representação da
pessoa idosa na telenovela brasileira. Os objetivos específicos foram: identificar o
perfil do idoso representado na telenovela; analisar o conteúdo da mensagem
veiculada na telenovela por meio do personagem idoso; perceber as implicações da
mensagem veiculada na telenovela para a enfermagem. Como fontes documentais
foram adotadas duas telenovelas exibidas pela Rede Globo: Passione (2010-2011) e
Insensato coração (2011), pois ambas trouxeram no universo de personagens das suas
tramas um número de idosos superior ao percentual nacional desse grupo de pessoas.
As fontes documentais foram submetidas à técnica da análise de conteúdo. Após
assistir as telenovelas obteve-se oito categorias de análise: 1) Relacionamento
amoroso; 2) Idoso e trabalho, 3) Saúde fragilizada; 4) Conflitos geracionais; 5) Alvo
fácil; 6) exclusão familiar; 7) Conduta duvidosa e 8) Bom relacionamento familiar. Os
dados foram analisados em consonância com os pressupostos teoria social e crítica da
comunicação de massas e refletidos a partir da práxis da enfermagem.
São
apresentados dois artigos científicos, onde são enfocadas duas condições distintas
de representação do idoso: 1) A imagem dos idosos ativos veiculada na mídia
televisiva: implicações para enfermagem; 2) O idoso em situação de fragilidade no
contexto da telenovela: um olhar da enfermagem; Conclui-se que a telenovela aborda
temas polêmicos presentes no cotidiano do telespectador. Deste modo, a mensagem
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veiculada na trama pode influenciar tanto o telespectador idoso quanto o seu cuidador
nas questões referentes ao cuidado e auto cuidado em saúde, em razão da
identificação destes com os personagens da trama. Assim, é importante a
enfermagem compreender como as informações contidas na telenovela são
apreendidas pela comunidade, a fim de implementar estratégias que venham a
atender as necessidades da população.
Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Televisão.

Abstract: This is a documentary research, guided by theory social and critique of mass
communication. Objective of the research was to analyze the representation of older
people in Brazilian soap opera. The specific objectives were: to identify the profile of the
elderly represented
in the telenovela; analyze the content of the message
conveyed through the telenovela character elderly; realize the implications of the
message conveyed in the telenovela for nursing. How to document sources were
adopted two soap displayed by Rede Globo: Passione (2010-2011) and Insensato
Coração (2011), because both characters have brought the universe of his plots a
number of elderly than the national percentage of this group of people. The
documentary sources were subjected to content analysis technique. After watching
soaps yielded eight categories of analysis: 1) loving relationship, 2) Aged and Work, 3)
Health weakened; 4) Generational Conflict, 5) Easy Target; 6) exclusion in family; 7)
Conduct dubious and 8) Good family relationships. Data were analyzed in line with the
assumptions of the theory social and critique of mass communication and reflected
from the practice of nursing. We present two papers, which are focused on two different
conditions for representation of the elderly: 1) The image of older assets conveyed in
television media: implications for nursing, 2) The elderly in situations of fragility in the
context of the soap: a view of nursing ; We conclude that the soap opera tackles
controversial issues in the daily lives of viewers. Thus, the message conveyed in the
plot may influence both the viewer and the elderly caregiver on issues relating to
care and self health care, because of identification with the characters in the plot.
Thus, it is important to understand how the nursing information contained in the
telenovela are perceived by the community in order to implement strategies that
will meet the needs of the population.
Key words: Aged. Television. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010301.pdf

Nº de Classificação: 18970
SANTOS, Elisa de Vargas. Cargas de trabalho e qualidade de vida no trabalho de
enfermeiros. 2013. p.89. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
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Linha de Pesquisa: Organização do trabalho da enfermagem/saúde
Orientador: Azambuja, Eliana Pinho de
Resumo: O estudo objetivou conhecer a percepção dos enfermeiros atuantes em
instituições hospitalares sobre as cargas de trabalho e sua qualidade de vida no
trabalho. Está vinculado ao macroprojeto de pesquisa, multicêntrico, intitulado:
Qualidade de vida no Trabalho dos Enfermeiros, que tem por objetivo geral: Analisar a
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos enfermeiros que atuam nos municípios de
Rio Grande e Pelotas, RS/Brasil e de Montevidéu/Uruguai. Estudo qualitativo,
exploratório, realizado em dois hospitais situados no extremo sul do país, sendo um
deles universitário e outro filantrópico. Os sujeitos do estudo foram 33
enfermeiros, 17 atuantes no hospital universitário, e 16, no hospital filantrópico. O
período da coleta deu-se entre junho de 2011 a outubro 2012. Os dados para esta
investigação foram extraídos do banco de dados da macropesquisa, estruturado a partir
de entrevistas semiestruturadas com os enfermeiros, em seus locais de trabalho,
previamente agendadas e após assinatura do consentimento livre e esclarecido. A
análise dos dados foi realizada de acordo com a proposta da Análise Temática de
Minayo, resultando em dois núcleos temáticos: 1. Cargas de trabalho presentes no
cotidiano dos enfermeiros atuantes em hospitais: revela as diferentes cargas
identificadas pelos enfermeiros nos ambientes hospitalares pesquisados; 2. Cargas de
trabalho e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros atuantes em hospitais:
mostra a relação existente entre estas cargas e a qualidade de vida no trabalho
dos enfermeiros. As falas dos enfermeiros possibilitaram identificar as diferentes cargas
de materialidade externa e de materialidade interna presentes em seu processo de
trabalho. As cargas psíquicas foram apontadas como as que mais interferem na
QVT dos enfermeiros, destacando-se a falta de autonomia, o convívio contínuo com a
morte e a dor, entre outras. As interações entre as cargas e as repercussões no corpo
do trabalhador podem
refletir de forma extremamente
negativa, tanto na
dimensão biológica quanto na dimensão psíquica dos enfermeiros sujeitos deste
estudo. A abertura de espaços à discussão faz-se necessária, nos ambientes de
trabalho e também no ambiente acadêmico, despertando a busca por soluções e
transformações na QVT, de acordo com a realidade vivenciada pelos enfermeiros. A
realização de novos estudos, direcionados à compreensão dos trabalhadores da
enfermagem e das chefias sobre QVT poderá auxiliar na busca por estratégias que
possam melhorar a QVT dos enfermeiros atuantes em hospitais.
Palavras-chave: Cargas de trabalho. Enfermagem. Qualidade de vida.

Abstract: The study aimed to know the perceptions of nurses working in hospital
institutions on workloads and their quality of life at work. Is bound to the macro
multicenter research project, entitled: quality of work life of nurses, whose general
objective: to analyze the quality of work life (QVT) of nurses who work in the
municipalities of Rio Grande and Pelotas, RS/Brazil and
Montevideo/Uruguay.
Qualitative, exploratory study, performed in two hospitals located in the far south of the
country, being one of them and another charity. The study subjects were 33 nurses,
17 active at University hospital and charity hospital 16. The collection period was from
June 2011 to October 2012. The data for this research were extracted from the
database of the search, structured macro from semi-structured interviews with

667

nurses in their workplaces, previously scheduled and after signing of informed
consent. The analysis of the data was carried out in accordance with the proposal
of thematic analysis of Minayo, resulting in two thematic areas: 1. present in everyday
workloads of nurses working in hospitals: reveals the different loads identified by nurses
in hospital environments surveyed; 2. loads of work and quality of work life of
nurses working in hospitals: shows the relationship between these charges and the
quality of work life of nurses. The speeches of nurses made it possible to identify
the different loads of external and internal materiality present in your work process.
Psychic loads were pointed as the most interfere with QVT of nurses, especially
the lack of autonomy, the continuous contact with the death and pain, among others.
The interactions between charges and the effect on the worker's body may reflect
extremely negative, both in biological and psychic dimension of nurses subject of this
study. The opening of spaces for discussion it is necessary, in work environments and in
academia, sparking the search for solutions and transformations in QVT, in accordance
with the reality experienced by nurses. Further studies aimed at understanding
nursing workers and managers on QVT can assist in the search for strategies
that can improve the QVT of nurses who work in hospitals.
Key words: Workloads. Quality of life. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.ppgenf.furg.br/images/dissertacoes/elisavargas.pdf

Nº de Classificação: 19088
AVILA, Liziani Iturriet. A visibilidade da enfermagem e suas implicações no
cotidiano de trabalho. 2013. p.88. Dissertação de Mestrado (Mestrado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Ética Educação e Saúde
Orientador: Silveira, Rosemary Silva da
Resumo: Ao rever a história da enfermagem percebe - se que sua origem foi
sustentada em bases empíricas e em práticas fundamentalmente místicas, constituindose como uma profissão caritativa e vocacional, reproduzindo alguns estereótipos ainda
presentes no imaginário da população e dos demais profissionais da área da saúde. É
possível que a trajetória da enfermagem tenha corroborado para uma baixa visibilidade
profissional e, que a enfermagem ainda enfrente reflexos de sua gênese profissional.
Assim, tem-se como objetivo geral:conhecer a percepção das enfermeiras acerca das
possíveis implicações da visibilidade da enfermagem no cotidiano de trabalho; e como
objetivo específico:construir estratégias que podem promover o reconhecimento e a
visibilidade da enfermagem. A pesquisa foi desenvolvida através de uma abordagem
qualitativa do tipo exploratória, com 30 enfermeiros atuantes no Hospital Universitário
Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-FURG), da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Para a coletados dados, utilizou-se a entrevista semi-estruturada. O processo de
análise compreendeu a análise textual discursiva, e os resultados foram apresentados
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em dois artigos intitulados: "Implicações da visibilidade da enfermagem no exercício
profissional" e "Estratégias para promover o reconhecimento e visibilidade da
enfermagem". Após as análises concluiu -se que a visibilidade da enfermagem está
relacionada à trajetória histórica da profissão, à falta de reconhecimento da
enfermagem como profissão que possui saberes científicos, à veiculação errônea da
imagem da enfermagem na mídia, à ausência da realização de marketing por parte do
enfermeir o, aos posicionamentos inadequados perante a equipe e ainda, à sobrecarga
de trabalho. Para garantir o reconhecimento e a visibilidade da enfermagem é preciso
demonstrar conhecimentos de forma crítica - reflexiva no cotidiano de trabalho.
Evidenciou-se que, para proporcionar a mudança desejada da imagem profissional é
necessário que a própria enfermagem desenvolva estratégias para promover sua
visibilidade e valorização, as quais são essenciais à consolidação da profissão.
Palavras-chave: Enfermagem. História da enfermagem. Imagem.

Abstract: Reviewing the history of nursing one can perceives that its origin were
supported on empirical grounds and fundamentally mystical practices, constituting itself
as a charitable profession and vocation, reproducing some stereo types still present in
the minds of the public and other health professionals . The trajectory of Nursing is likely
to have contributed for a professional and low visibility which still brings professional
consequences of their genesis. In view of this, the general objective: to understand
nurses' perceptions about the possible implications of the visibility of nursing in daily
work, and as specific goal: to build strategies which can promote the recognition and
visibility of Nursing. The research was conducted through an exploratory qualitative
approach, with 30 nurses working at the University Hospital Dr. Miguel Riet Correa Jr.
(HU-FURG), Federal University of Rio Grande (FURG).In order to collect the data, we
applied a semi-structured interview. The review process included the discourse textual
analysis, and the results were presented in two articles entitled: "Implications of Visibility
in Nursing Professional Practice" and "Strategies to Promote Recognition and Visibility
of Nursing." The analysis concluded that the visibility of nursing is closely related to the
historical trajectory of the profession, the lack of recognition of nursing as a profession of
scientific knowledge, the erroneous image of nursing in the media, the lack of
professional marketing on the part of the nurses, inadequate placements before the
team and also the heavy work load. In order to ensure the recognition and visibility of
nursing it urges to show knowledge in a critical and reflective way in daily work. Clearly,
to provide the desired change of professional image, it is necessary for the nurses
themselves to develop strategies seeking their visibility and appreciation, which are
essential for the consolidation of the profession.
Key words: Nursing. History of nursing. Image.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.furg.br/images/liziania.pdf

Nº de Classificação: 18895
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MARTINELLO, Daniela Faustino Gonçalves. O marketing em um hospital
universitário na relação com o trabalho da enfermagem: um estudo de caso. 2013.
p.110. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do
Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Organização do trabalho da enfermagem/saúde
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Resumo: No setor hospitalar, o marketing compõe um grupo interdependente de
serviços e tem como objetivo principal aproximar clientes - externos, internos e corpo
gestor -, através de estratégias específicas que promovem satisfação e qualidade.
Esta organização possui uma larga diversidade de profissionais da saúde e o
marketing, neste sentido, auxilia no processamento de seus serviços de forma a lapidálos sob a ótica do cliente, buscando efetividade e produtividade. Neste cenário
encontra-se o enfermeiro, cujo trabalho é composto pelas dimensões cuidar, gerenciar,
educar/pesquisar, que se entrelaçam e caracterizam o serviço deste profissional. No
entanto, costumeiramente, a enfermagem não declara o marketing como uma
ferramenta
estratégica ao seu processo de trabalho - fato verificável na
exploração de publicações científicas -, e, paralelamente, depara-se com
empecilhos na execução de seu trabalho que podem comprometer
a sua
excelência. Assim, este estudo busca analisar a relação do marketing com o
trabalho do enfermeiro nas dimensões cuidar, gerenciar, ensinar/pesquisar. Para
sua efetivação, optou-se pelo referencial metodológico Estudo de Caso, onde o
fenômeno é verificado como ocorre em seu cenário real. Assim, a coleta,
caracterizada por pesquisador
e unidade únicos, ocorreu em um hospital
universitário, geral e público no sul do país que declara publica e virtualmente o
marketing institucional. Como fontes de evidência, foram utilizadas: entrevista
focada com quatro sujeitos de áreas estratégicas para esta pesquisa; análise de
documentação criada pela assessoria de marketing e observação direta. O tratamento e
a análise dos dados ocorreram por meio da Análise Temática, que possibilitou a
exposição dos resultados através de dois artigos: "A relação do marketing com o
processo de trabalho do enfermeiro na dimensão cuidar" e "A relação do marketing com
o processo de trabalho do enfermeiro nas dimensões gerenciar e educar/pesquisar". Os
resultados evidenciaram que o marketing no cuidar - auxilia a efetividade do cuidado
através de novas estratégias de comunicação com o usuário, produz materiais
elucidativos, lúdicos para sua continuação e manutenção e o divulga no meio intra
e extra-hospitalar; no gerenciar - auxilia a o enfermeiro a ter um método mais inovador e
criativo, a focar no cliente e no bom relacionamento interpessoal com a equipe;
no educar/pesquisar - cria canais de comunicação interna e campanhas únicas que,
além de auxiliar na realização da educação permanente e na atualização de
enfermeiros, propicia meios para transmitir novos achados científicos à prática da
enfermagem hospitalar. Através deste estudo, percebeu-se que ações de marketing
podem contribuir para a efetividade do trabalho do enfermeiro em suas facetas
dimensionais, aproximando este agente de saúde do usuário ao qual seu serviço
é destinado e da gestão da organização, propiciando a este profissional maior
visibilidade e valorização no espaço hospitalar e social.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Marketing de serviços de saúde. Serviços
de enfermagem.

670

Abstract: In the hospital area, marketing is a part of an interdependent group of
services and its main goal is to approach clients - external, internal and managing
staff - through specific strategies that can promote quality and satisfaction. This
organization has a wide diversity of health professionals. Marketing, in this sense, helps
in the processing of the organization‟s services in a way to lapidate them under the
client‟s view, with effectiveness and productivity. The nurse is found in this scenario. And
the nurse‟s work is to care, managing,
educate/research, which interweave and
characterize this professional‟s service. However, nursing usually does not consider
marketing as a strategic tool in its work process a verifiable fact in the holding of
scientific publications, and, in parallel the nurse faces hindrances in the work execution,
that may compromise its excellence. Thus, this study aims to analyze the marketing
relation to the nurse‟s work, such as caring, managing, educate/research. To do so, it
was chosen to use the methodological referential Study Case, where the phenomenon is
verified as it occurs in its real scenario. This way, the gathering is characterized by
a unique researcher and unit and happened in a public university hospital of the
south of the country that public and virtually declares the institutional marketing. As
evidence sources for this research were used: a focused interview with four
individuals from strategic areas; documents analyzes done by the marketing assessor
and direct observation. The treatment and data analyzes occurred through the Thematic
Analyzes, which made the results exposition possible by two articles: "The marketing‟s
relation to the nurse‟s work process in the caring dimension" and "The marketing‟s
relation to the nurse‟s work process in the managing and educate/research dimensions".
The results pointed that marketing in the caring dimension, helps in the effectiveness of
the care through new communication strategies with the user, produces elucidative
and ludic material to its continuation and sustenance and discloses it in inter and extra
hospital environment; in the managing dimension, marketing helps the nurse to
have a more innovative and creative method, to focus in the client and in a good
interpersonal relationship with the team; in the educate/research dimension,
marketing creates internal communication channels and unique campaigns which help
the realization of permanent education and in keeping the nurses updated, marketing
also propitiates ways to transmit new scientific findings to the hospital nursing practice.
By this study, it‟s known that marketing actions may contribute to the nurse‟s work
effectiveness in their dimensional areas, bringing this health agent closer to the user
who this service is designated to and to the organization managing, giving this
professional greater visibility and valorization in the hospital and social space.
Key words: Marketing on health services. Nursing services. Nursing care.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010306.pdf
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Resumo: Várias epidemias marcaram a vida das pessoas e coletividades, em todos os
períodos históricos, sendo um dos principais exemplos a hanseníase, doença infectocontagiosa, marcada pelo estigma, preconceito e exclusão social. No passado, o
isolamento compulsório dos pacientes portadores de hanseníase causou sérios
problemas sociais e psicológicos, resultando no afastamento e na ruptura total ou
parcial do vínculo familiar. Os filhos privados desse convívio, retirados muitas vezes de
forma desumana, foram confinados e criados em preventórios/educandários. Este
estudo teve como objetivo: resgatar a história oral de vida dos filhos de portadores de
hanseníase que foram internos no preventório/educandário Osvaldo Cruz, Natal, Rio
Grande do Norte; elaborar uma análise contextual sobre os filhos de portadores nos
preventórios; conhecer a trajetória de vida de filhos de doentes de hanseníase
institucionalizados em preventórios/educandários; elaborar um documentário sobre a
história de vida dos filhos separados da Hanseníase; formar o MORHAN-Potiguar; e
implementar o I Encontro Estadual do MORHAN - Potiguar. Trata-se de uma pesquisa
exploratória e descritiva, com uma abordagem qualitativa, aprovado pelo CEP nº
024/024/2012 - Liga Norteriograndense de Câncer. Utilizou-se das contribuições do
método e técnica da história oral de vida como referencial metodológico. Entrevistou-se
10 egressos do preventório/educandário Osvaldo Cruz em Natal/RN, filhos de exdoentes comprovadamente, residentes na capital potiguar, de ambos os sexos; maiores
de idade; com condições cognitivas, intelectuais e emocionais preservadas. A análise
das histórias obtidas dos colaboradores foi realizada à luz da Análise de Conteúdo
Temática. Os resultados e discussões são apresentados através de dois artigos, os
quais atendem aos objetivos propostos. O primeiro denominado: Análise contextual
sobre os filhos de portadores de hanseníase nos preventórios objetivou registrar o
fenômeno dos filhos de portadores de hanseníase no preventório, através de quatro
níveis contextuais, os quais identificaram a necessidade de ampliação do debate em
torno das políticas públicas no campo da hanseníase, como forma de possibilitar que
medidas mais efetivas sejam propagadas, na busca pela redução dos danos e
consequências diretas resultantes do estigma e marginalização em torno dos doentes e
seus filhos sadios, egressos de preventórios. O segundo, Hanseníase e a negação da
história: trajetória de filhos separados, objetivou conhecer a trajetória de vida de filhos
de doentes de hanseníase que foram institucionalizados em preventórios/educandários.
Neste artigo, discute-se a questão de pesquisa através do estabelecimento de três
eixos temáticos: 1. Perdas e danos: desintegração e reintegração familiar e a infância
negada; 2. Inesquecível: coisas marcantes que não se esquece; 3. Expectativa em viver
o novo: em busca de outros caminhos e destinos. Esses eixos temáticos destacaram as
implicações negativas para a vida dos colaboradores, decorrentes da separação dos
seus pais doentes de hanseníase na época do isolamento compulsório, no entanto,
também foi evidenciado que essa separação não foi determinante em suas histórias de
vida, haja vista, terem conseguido proporcionar um novo sentido a essas vivências e
conduzirem suas vidas com dignidade e fortaleza. Concluiu-se que os filhos separados
demonstraram resiliência como forma de defesa e enfrentamento do estigma e
preconceito; sendo capazes de se reinventarem e construírem novos caminhos e
destinos.
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Abstract: Several epidemics marked the lives of individuals and communities in all
historical periods, and a prime example is leprosy, infectious disease marked by stigma,
prejudice and social exclusion. In the past, the compulsory isolation of patients with
leprosy caused serious social and psychological problems, resulting in the separation
and the partial or total disruption of the family relationship. Children deprived of this
living, removed often inhumanely, were kept and bred in preventoriums / educational
establishments. This study aimed to: rescue the oral history of life of the children of
leprosy patients that were built in preventorium Osvaldo Cruz, Natal, Rio Grande do
Norte; develop a contextual analysis about these children; know the life trajectory of
children of leprosy patients institutionalized in preventoriums / educational
establishments; produce a documentary on the history of life of children of parents
separated by leprosy; forming MORHAN of Rio Grande do Norte state; and implement
the I Meeting of MORHAN of Rio Grande do Norte state. This is an exploratory and
descriptive study, with a qualitative approach, approved by the ERC No. 024/024/2012
Liga Norteriograndense Contra o Câncer. We used the contributions of the method and
technique of oral history of life as methodological reference. We interviewed 10
individuals egress from preventorium Osvaldo Cruz in Natal/RN, sons of former patients
proven to be residents in the city, of both sexes, older than 18, with cognitive, intellectual
and emotional conditions preserved. The analysis of the histories obtained from
collaborators was performed in the light of Thematic Content Analysis. The results and
discussions are presented through two articles which meet the proposed objectives. The
first, called Contextual Analysis on the children of leprosy patients in preventoriums
aimed to record the phenomenon of children of leprosy patients in preventorium through
four contextual levels, which identified the need to broaden the debate on public policy in
the field of leprosy as a way to enable more effective measures to propagate in the
search for harm reduction and direct consequences resulting from stigma and
marginalization around patients and their healthy children, egress from preventoriums.
The second, Leprosy and the denial of history: the story of separated children , aimed to
know the life trajectory of children of leprosy patients who were institutionalized in
preventoriums / educational establishments. In this article, we discuss the research
question through the establishment of three main themes: 1. Losses and damages:
disintegration and reintegration into the family and denied childhood; 2. Unforgettable:
remarkable things you do not forget; and 3. Expectancy in living new situations: in
search of other paths and destinations. These thematic axis highlighted the negative
implications for the lives of the subjects, arising from the separation of their parents,
leprosy patients at the time of compulsory isolation; however, has also been shown that
this separation was not decisive in their life histories, once they have succeeded in
providing a new sense of these experiences and lead their lives with dignity and
fortitude. It was concluded that these children demonstrated resilience as form of
defense and fighting stigma and prejudice, being able to reinvent themselves and build
new paths and destinations.
Key words: Leprosy. Oral history. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/1/9299
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de saúde interfaces com o saber de enfermagem
Cuidados paliativos e espiritualidade: estudo com
residentes da área da saúde
Cuidados paliativos na atenção primária à saúde:
novos desafios
Cuidados paliativos: comunicação entre enfermeiro e
paciente terminal
Cuidados prestados pelas mães aos filhos com doença
falciforme: superando desafios
Cuidar do idoso longevo no contexto das relações
familiares (O)
Cuidar em liberdade: o usuário cumprindo medida de
segurança em CAPS III
Cultura de segurança do paciente em unidades de
terapia intensiva neonatal
Cultura de segurança do paciente na perspectiva da
equipe de enfermagem de uma instituição
cardiovascular
Cultura de segurança do paciente: a percepção do
enfermeiro em um hospital oncológico
Custo do cateterismo vesical de demora nos pacientes
internados na unidade de terapia intensiva nos
hospitais universitários (O)
Custo do tratamento farmacológico ambulatorial
destinado às mulheres portadoras de câncer de mama
defesa da saúde e a atuação política do enfermeiro:
competências para promoção da saúde na formação
profissional (A)
Delirium em idosos criticamente enfermos: um estudo
utilizando a a ferramenta CAM-ICU
Delirium na terapia intensiva: um estudo retrospectivo
Demandas de saúde e estratégias de inserção na
atenção básica: a fala de homens
Demandas de saúde e experiências de mulheres na
busca pelo cuidado
Depressão, estresse e ansiedade: um enfoque sobre a
saúde mental do trabalhador
Desempenho dos agentes comunitários de saúde na
atenção ao tratamento da tuberculose
Desenvolvimento de software hipertexto aplicado ao
programa de controle da tuberculose
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Desvelando as ações de promoção da saúde das
enfermeiras nos grupos de atendimentos coletivos de
atenção básica.
Desvelando as relações e inter-retro-ações do
enfermeiro no gerenciamento do cuidado de
enfermagem à criança com condição crônica
hospitalizada
Dia da enfermeira nas páginas da Revista da Semana
(1929-1930): Anna Nery e os lucros simbólicos (O)
Diabetes Mellitus em pacientes com tuberculose
internados em hospital de referência em Belo
Horizonte
Diabetes mellitus referido e fatores sociodemográficos,
clínicos e epidemiológicos em pacientes adultos com
tuberculose
Diferença entre gêneros na percepção do estresse e
estratégias de coping de pacientes em tratamento
quimioterápico para câncer colorretal
Dimensionamento de pessoal de enfermagem do
centro cirúrgico de um hospital do norte do Paraná
Dimensionamento de profissionais de enfermagem em
ambulatório de oncologia e hematologia
dimensões da estrutura cultural e social dos pais de
prematuros egressos da unidade de terapia intensiva
neonatal (As)
Dimensões exclusoras e transformadoras no processo
de trabalho dos profissionais de saúde de Unidades
de Saúde da Família no apoio ao aleitamento materno
exclusivo
Dinâmica familiar de idosos com comprometimento da
capacidade funcional
Direitos reprodutivos: conhecimentos e estratégias de
promoção da saúde para o empoderamento do homem
Discursividade de enfermeiros da educação básica
relacionada ao tratamento diretamente observado da
tuberculose (A)
Discurso de pessoas privadas de liberdade com a
tuberculose à luz da história oral da vida (O)
Educação a distância sobre o método minimamente
invasivo para monitoração da pressão intracraniana
Educação para o autocuidado de estomizados
intestinais no domicílio: do planejamento à avaliação
de resultados
Educação permanente em saúde: representações
sociais de enfermeiros da saúde da família
Efeito da ketamina sobre a hipotensão induzida pelo
choque endotoxêmico: participação do óxido nítrico e
vasopressina
Efeito da música e da glicose 25% na dor do recém-
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nascido pré-termo usando neonatal facial coding
system
Efeitos de um programa de psicomotricidade no bem estar e na marcha em idosos
Efetividade de intensidades diferentes de intervenções
nutricionais associadas à prática de exercícios físicos
sobre o estado nutricional e a qualidade da dieta de
mulheres com excesso de peso na atenção primária à
saúde
Efetividade de intervenções para o manejo da adesão
ao tratamento para pacientes adultos submetidos ao
transplante cardíaco: uma revisão sistemática
Egressas japonesas da Escola de Enfermagem da
USP: memória histórica da década de 70
Elaboração e desenvolvimento de aplicativo para
dispositivos móveis para prevenção do pé diabético
Empoderamento na educação em grupo de diabetes
na atenção primária à saúde
Enfermeira e o cuidado da criança para o
desenvolvimento na unidade de terapia intensiva
pediátrica (A)
Enfermeira no cuidado domiciliar a idosos: desvelando
os sentidos do vivido (A)
Entre o planejado e o imprevisível: processo decisório
sobre o momento de ir para o hospital em busca de
assistência ao parto
Escola de enfermagem Carlos Chagas: projeto,
mudança e resistência - 1933-1950
Espaço da formação docente nos programas de pósgraduação em enfermagem: uma revisão sistemática
da literatura (O)
Estado da arte do evento quedas em idosos:uma
revisão integrativa de literatura
Estigma da doença mental: compreensão e ações dos
trabalhadores dos CAPS (O)
Estratégias de redução do estresse e seu impacto no
sistema imune de mulher com câncer de mama:
evidências para a prática clínica
Estresse laboral dos trabalhadores de enfermagem das
equipes de saúde da família (O)
Estruturação da rede de atenção à saúde na
perspectiva de profissionais, usuários e cuidadores da
atenção domiciliar
Estudo da sobrevida de pacientes portadores de
HIV/AIDS coinfectados com turbeculose
Estudo e proposta de um curso sobre doação e
transplante de órgãos no ambiente virtual de
aprendizagem moodle
Estudo sobre o perfil de internação psiquiátrica na
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cidade de Tupã-São Paulo
Eventos adversos associados a ventilação mecânica
invasiva no paciente adulto em uma unidade de terapia
intensiva
Experiência cirúrgica de ressecção do câncer colorretal
e suas consequências na perpectiva do paciente. (A)
Experiência das mulheres com câncer de colo de útero
do diagnóstico ao tratamento (A)
Experiência de mulheres primíparas com a cesariana:
estudo fundamentado na fenomenologia social de
Alfred Schütz
Experiência de ser acompanhante de paciente
cirúrgico oncológico em unidade de internação terciária
(A)
Experiência materna em uma unidade de hemodiálise
infantil (A)
Experiências do adoecimento de mulheres e homens
com doenças falciforme em comunidades negras rurais
Expressão das moléculas HLA-E em tecidos
placentários de mulheres infectadas ou não pelo HIV-1.
Expressão das moléculas HLA-G em tecido placentário
de mulheres infectadas ou não pelo HIV-1
Fadiga na criança e no adolescente com câncer:
experiência dos profissionais de saúde
Família e asma da criança: a percepção do conviver
bem
Fatores associados à cesariana de mulheres
acompanhadas por enfermeiras obstétricas em um
serviço de pré-natal
Fatores associados à doença renal crônica em
pacientes internados em um hospital universitário na
cidade de São Paulo
Fatores associados à hipertensão arterial em
funcionários de uma univesidade pública
Fatores associados à obesidade central em
funcionários do campus saúde de uma universidade
pública
Fatores de risco cardiovascular em crianças e
adolescentes
Fatores de risco para a descontinuidade na detecção
precoce do câncer de colo uterino
Fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico em
procedimentos gerais em um hospital público de Belo
Horizonte- Minas Gerais: um estudo de incidência
Fatores determinantes do tempo estímulo-resposta da
equipe de enfermagem aos alarmes dos monitores
multiparamétricos em terapia intensiva: implicações
para a segurança do paciente grave
Ficção e a realidade das relações entre enfermeiras
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docentes e assistenciais (A)
Formação de vínculo na consulta de enfermagem à
criança menor de 2 anos na atenção primária à saúde.
Funcionalidade familiar e depressão em idosos
atendidos em um serviço especializado de atenção à
saúde
Funcionalidade familiar: um estudo com idosos
institucionalizados
Funções gerenciais do enfermeiro no cotidiano da
assistência hospitalar (As)
Gerenciamento da segurança do paciente nos serviços
de enfermagem hospitalar
Gestão pedagógica administrativa em cursos
profissionalizantes em enfermagem
Gravidez na adolescência na estratégia saúde da
família: um estudo das práticas
Gravidez não planejada: a experiência das gestantes
de um município do interior do estado de São Paulo
Grupo de atenção básica e sua articulação com a
promoção da saúde
Guerra da Tríplice Aliança no jornal El Centinela
(1867): ambiente, corpo e cuidados prestados aos
acometidos
História social da hanseníase no nordeste de Minas
Gerais
Homens idosos e o cuidado de si: implicações para a
enfermagem gerontogeriátrica
Humanização no processo de doação de órgãos para
transplante na perspectiva de enfermeiros de unidades
de terapia intensiva
Identidade profissional da Enfermagem da
enfermagem: uma construção à luz da sociologia das
profissões
Identidade profissional da enfermeira na estratégia
saúde da família (A)
Identidade profissional e perfil dos professores dos
cursos de educação profissional técnica de nível médio
em enfermagem de um município do interior do Estado
de São Paulo
Idoso no Centro de Diagnóstico por Imagem:
segurança na realização da tomografia
computadorizada cardíaca
Idosos diabéticos: fatores predisponentes para
amputação de membros inferiores
Impacto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 5.692/1971 no ensino profissionalizante
em enfermagem
Impacto da lesão medular sobre a sexualidade
Impacto do ensino à distância no conhecimento dos
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docentes de enfermagem para a avaliação de feridas
crônicas
Impacto do trabalho e satisfação da equipe
multiprofissional atuante em um hospital psiquiátrico.
Impacto do treinamento de força na síndrome da
lipodistrofia em pessoas vivendo com o HIV
Implicações das estratégias de ensino-aprendizagem
dos programas de educação continuada em
enfermagem para os enfermeiros
Impossibilidade de acesso à atenção à saúde no
cotidiano da Estratégia da Família
Incidência da síndrome de Burnout em técnicos e
auxiliares de enfermagem e sua associação com o
estresse precoce e estratéias de enfrentamento
Incidência de infecção de sítio cirúrgico em
neurocirurgia
Incidência de infecção do trato urinário relacionada ao
uso do catéter urinário de demora em centros de
terapia intensiva: comparação entre duas técnicas de
limpeza periuretral
Incidência e fatores de risco de remoção por suspeita
de infecção de corrente sanguínea associada ao
cateter central de inserção periférica em uma coorte de
neonatos
Incidência microbiana e medidas preventivas de
contaminação em superfícies de um centro cirúrgico
Incidência, prevalência e fatores associados à úlcera
por pressão em unidade de terapia intensiva
Indicadores de qualidade adotadas nos serviços de
enfermagem de hospitais de ensino do Estado do
Paraná, Brasil.
Infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos a
procedimentos ortopédicos com implante, em um
hospital público de Belo Horizonte - Minas Gerais
Influência da resposta aguda de estresse no
desempenho da memória de idosos saudáveis
Início da amamentação materna do prematuro:
correlação entre escore de prontidão e desempenho na
translactação
Inserção da enfermeira brasileira no campo da saúde
pública (1920 - 1925) (A)
Instrumentos para implantação do processo de
enfermagem em uma UTI pediátrica
Interação estudante-tecnologia educacional digital em
enfermagem neonatal (A)
Interface entre consumo e comportamento alimentar,
inflamação e os fatores de risco cardiovascular entre
indivíduos com excesso de peso
Internações em um hospital de ensino do interior do
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Estado de São Paulo
Internet no ensino de graduação em enfermagem:
recurso para construção de estratégia (A)
Limites e possibilidades de um software de apoio à
gestão domiciliar para favorecer o processo de
desospitalização
Limpeza manual x limpeza automatizada:uma análise
de carga microbiana de instrumentais cirúrgicos após o
uso clínico em cirurgias do aparelho digestivo
Linfedema entre mulheres submetidas a tratamento de
câncer de mama em um hospital de Belo Horizonte MG
Longitudinalidade e continuidade do cuidado à
criança/adolescente com doença crônica e sua família
nos serviços de saúde
Luta contra a desesperança: a experiência de
gestantes com HIV (A)
Mães com filhos deficientes: histórias de superação
com a terapia comunitária integrativa
Manejo da dor pós-operatória em pacientes
submetidos à mastectomia
Manejo das mamas puerperais para inibição da
lactação em mulheres soropositivas no
domicílio:contribuições para enfermagem
Marketing em um hospital universitário na relação com
o trabalho da enfermagem: um estudo de caso (O)
Maternagem de mulheres-mães com filho recémnascido fora de possibilidades curativas atuais:
contribuição para a assistência de enfermagem (A)
Maternidade na adolescência: o apoio social da família
para o cuidado materno e autocuidado na perspectiva
das adolescentes
Mensuração e análise do tempo de assistência de
enfermagem direta e indireta em Unidade de Terapia
Intensiva
Métodos de ensino na prevenção de infecção da
corrente sanguínea associada ao catéter: uma revisão
integrativa da literatura
Modus operandi de registrar: diagnóstico situacional e
propostas de intervenção
Mortes por acidentes e violências em crianças e
adolescentes de Minas Gerais: um enfoque sobre a
natureza da lesão
Mulher detenta, a sua saúde sexual e sua sexualidade:
revisão sistemática da literatura brasileira sobre
atuação da enfermagem neste processo (A)
Mulheres gestantes e puérperas soropositivas para
HIV/AIDS:história oral testemunhal
Mulheres negras, o cuidado com a saúde e as
barreiras na busca por assistência:estudo etnográfico
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em uma comunidade de baixa renda
Mulheres solteiras e casadas e o uso do preservativo:
o que sabem, pensam e praticam
Mundo da vida de mulheres que induziram o aborto:
um estudo fenomenológico social (O)
Não adesão dos usuários dos serviços de saúde ao
tratamento em diabetes: desafio para a integralidade
na atenção primária (A)
Necessidade de informação sobre o período que
antecede o primeiro episódio psicótico na perspectiva
de familiares de doentes mentais
Necessidades de saúde de acompanhante mãe de
criança internada para tratamento oncológico:
subsídios para atuação da enfermagem
Necessidades de saúde de homens usuários de uma
unidade básica de saúde em Belo Horizonte
Nível de conforto de familiares de pessoas internadas
em Unidade de Terapia Intensiva
Organização e funcionamento dos comitês de ética em
pesquisa do município de Belo Horizonte, Minas Gerais
Otencialidades e limites da saúde mental na atenção
básica no município de Barretos
Padrão de uso de álcool e outras drogas em famílias
de usuários cadastrados como alcoolistas em uma
unidade de estratégia de saúde da família
Participação popular em um conselho gestor de saúde
Percepção da gestante sobre sua qualidade de vida
Percepção de crianças sobre os cuidados recebidos
das profissionais de enfermagem em unidade
oncológica
Percepção de estresse e estilo de coping dos
pacientes no período pré-procedimento colonoscópico
Percepção de familiares acerca do cuidado de
enfermagem prestado na unidade de pediatria
Percepção de idosos sobre o viver com úlcera venosa
Percepções sobre aspectos clínicos e epidemiológicos
da hanseníase: utilização de inquérito domiciliar em
uma área endêmica de Minas Gerais
Perfil das egressas do curso de mestrado em
enfermagem da Universidade Federal da Bahia
Perfil do idoso apresentado na telenovela brasileira:
implicações para a enfermagem (O)
Perspectivas de sujeitos envolvidos em movimentos
sociais sobre a hanseníase e o seu controle em uma
área endêmica.
Planejamento reprodutivo: experiências de mulheres
com anemia falciforme
Planejando o parto no domicílio e tendo que parir no
hospital: significados da experiência para as mulheres
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Plantão educativo para a prevenção de DST/HIV/AIDS
com adolescentes escolares
Política pública de saúde do trabalhador: análise da
relação entre a agenda nacional e a do Distrito Federal
Possibilidades de atuação da enfermagem em saúde
mental: contribuições no processo de implantação das
Residências Terapêuticas no município de Volta
Redonda-Rio de Janeiro (2006-2011)
Prática do enfermeiro gerente em unidade de
internação considerando sua formação profissional (A)
Prática pedagógica reflexiva de licenciandos de
enfermagem: o portfólio como instrumento
Práticas de cuidado a pessoas vivendo com HIV/AIDS
adotadas pela equipe de enfermagem de uma unidade
de saúde
Práticas do cuidar de adolescentes usuários de drogas
Práticas obstétricas na assistência ao parto e
nascimento em uma maternidade de Belo Horizonte
Presença da família em sala de emergência pediátrica:
crenças dos pais e dos profissionais de saúde (A)
Presença do acompanhante e a implementação das
boas práticas na atenção ao parto: a realidade do Sul
do Brasil (A)
Prevalência da coinfecção HIV/tuberculose em
indivíduos residentes no município de Ribeirão PretoSP
Prevalência de enteroparasitas na área de abrangência
de uma Unidade de Saúde da Família no município de
Ribeirão Preto - SP
Prevalência de microorganismos gram-negativos em
indivíduos com HIV/aids internados num hospital
escola do interior paulista
Prevalência de parasitas emergentes e reermergentes
de veiculação hídrica em crianças que vivem com
HIV/aids: ênfase paraGiardia spp. e Cryptosporidium
spp
Prevalência de partos na água e resultados maternos e
neonatais em uma maternidade o setor suplementar de
saúde
Prevalência do aleitamento materno e ações de
promoção,proteção e apoio à amamentação na
atenção primária à saúde:estudo com equipes de
saúde da família
Prevalência e fatores associados à constipação
intestinal em adultos no município de Londrina,
Paraná, Brasil
Prevalência e fatores associados à queda de idosos
atendidos por um serviço de atenção domiciliar privado
Prevenção da hipertensão arterial: crenças em saúde
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dos pais e mães de pré - escolares
Problemas de saúde de trabalhadores de enfermagem
Processo adaptativo de idosos em tratamento
hemodiálico: Uma análise à luz do modelo de Roy
Processo comunicacional familiar no contexto do
câncer infantil
Processo de enfermagem : aplicação em hospitais de
Fortaleza-Ce
processo de gestão do cuidado às mulheres
hospitalizadas por abortamento: contribuições da
enfermagem (O)
Processo de organização do levantamento de recursos
e necessidades de enfermagem no Brasil (1954-1958)
(O)
Procura por assistência à saúde em pronto
atendimento de uma região ampliada de saúde
Produção científica sobre quedas em idosos:
componentes da classificação internacional de
funcionalidade, incapacidade e saúde
Produção de dissertações e teses relacionadas a
enfermagem e cultura na perspectiva antropológica no
cenário brasileiro (A)
Profilaxia de mucosite induzida por qumioterapia:
revisão sistemática
Promoção da saúde e prevenção de doenças na saúde
suplementar: uma proposta de reorientação do modelo
assistencial?
Promoção da saúde na educação básica:
possibilidades e desafios para Licenciatura em
Enfermagem
Publicidade das instituições de saúde e a imagem
pública da enfermagem brasileira nas páginas da FonFon (1917-1930)
Qualidade de vida de idosas com incontinência urinária
Qualidade de vida de pacientes oncológicos
estomizados
Qualidade de vida de pacientes submetidos à
ressecação de tumores musculoesqueléticos
Qualidade de vida de trabalhadores com distúrbios
osteomoleculares em Salvador
Qualidade de vida relacionada à saúde e expectativas
de pacientes antes do tratamento cirúrgico da estenose
lombar
Qualidade de vida, independência funcional e sintomas
depressivos de idosos que vivem no domicílio
Qualidade de vida, religiosidade e adesão aos
antirretrovirais de coinfectados por HIV/Tuberculose
Qualidade de vida: percepção de crianças e
adolescentes estomizados e seus pais e/ou
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responsáveis
Qualidade do sono e fadiga em mulheres com câncer
de mama, antes, durante e após o tratameto
quimioterápico
Qualidades essenciais da enfermeira para prestação
de cuidados de conforto a crianças em ventilação
mecânica invasiva
Que pode um agente comunitário de saúde?
Processos de trabalho em saúde mental na atenção
básica (O)
Quedas de pacientes em instituições hospitalares: uma
revisão integrativa da literatura
Razões do não uso da anticoncepção de emergência
quando indicada
Recuperação cirúrgica retardada: análise do conceito
Rede social no cotidiano do idoso como fundamento
para atenção à saúde (A)
Redução de danos (RD): análise das concepções dos
profissionais de um centro de atenção psicossocial
álcool e outras drogas (CAPS-AD)
Religiosidade de fatores associados: um estudo com
residentes na cidade de Itajubá, Minas Gerais
Religiosidade, adesão e qualidade de vida em pessoas
com HIV/AIDS em terapia antirretroviral
Repercussões do envolvimento com drogas para a
saúde de mulheres atendidas em um CAPSAD de
Salvador/BA
Repercussões do tratamento medicamentoso para o
paciente com hepatite C crônica
Representações sociais das profissionais de saúde
que trabalham com reprodução humana: um olhar
sobre a infertilidade no homem
Representações sociais de violência e sua relação com
qualidade de vida na perspectiva de mulheres
Representações sociais sobre pré-natal entre
mulheres-mães do Pará: implicações para o agir
cuidativo-educativo em enfermagem
Retardo no diagnóstico da tuberculose e a adesão ao
tratamento na atenção primária à saúde: a influência
de concepções do processo saúde-doença e de
determinantes sociais da saúde (O)
Revisão das características definidoras e dos fatores
relacionados do diagnóstico de enfermagem "estilo de
vida sedentário" em indivíduos com hipertensão arterial
Ritual do cuidado de enfermagem à pessoa idosa no
perioperatório de cirurgia mutiladora
Role Playing Game (RPG): elaboração e avaliação de
estratégia pedagógica para formação crítica e
autônoma do enfermeiro
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Saberes e práticas de acadêmicos de enfermagem
sobre a humanização: implicações para o cuidado de
enfermagem
Satisfação de familiares cuidadores de pacientes
portadores de transtornos mentais com um serviço de
saúde mental de um município do interior paulista.
Satisfação e insatisfação no trabalho do enfermeiros:
revisão integrativa da literatura
Satisfação e qualidade de vida no trabalho: percepção
dos profissionais de enfermagem no âmbito hospitalar
satisfação no trabalho de enfermeiros/as em dois
modelos assistenciais na atenção básica no Brasil (A)
Saúde ambiental no contexto da Estratégia Saúde da
família
Saúde e desenvolvimento local: um estudo sobre o
controle social do Conselho Municipal de Saúde de
Ribeirão Preto
Saúde mamária para cegas : desenvolvimento e
avaliação de cursos online acessível
Saúde ocular em escolares:conhecimentos, atitudes e
práticas dos enfermeiros
Segurança do paciente em Terapia Intensiva: Análise
do uso da restrição física
Segurança no processo de medicação em unidade de
terapia intensiva
Sentidos atribuídos à violência intrafamiliar contra
crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde
da família: desafios e potencialidades da assistência
Sentidos do trabalho para profissionais de saúde do
CTI de um hospital universitário (Os)
Ser alcoolista : estudo compreensivo à luz da análise
existencial (O)
Ser enfermeiro: um estudo de representações sociais
(O)
Significado da alopecia para mulheres submetidas à
quimioterapia para o câncer ginecológico ou mamário
Significados de ter um filho prematuro para pais
homens: contribuições da enfermagem neonatal (Os)
Significados do viver com câncer para a criança
Significados e atitudes sobre o cuidado ao idoso
hospitalizado: representações de acompanhantes
Síndrome metabólica em funcionários de uma
universidade pública: fatores associados e
concordância entre critérios de diagnóstico
Singularidades do trabalho de um centro de
reabilitação sob a perspectiva da equipe de saúde
Sintomas depressivos no período pós-parto e a prática
do aleitamento materno entre adolescentes
Sistema de informação da atenção básica: ferramenta
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de apoio a decisão na gerência da estratégia de saúde
da família
Tema da violência em currículos de curso de
graduação em enfermagem (O)
Tempo das intervenções e atividades em sala de
recuperação pós - anestésica: subsídio para
determinação da carga de trabalho
Tempo estímulo-resposta aos alarmes de
monitorização invasiva da pressão
arterial:contribuições para a segurança do paciente em
unidade de cuidados intensivos.
Tempo estímulo-resposta na predisposição a fadiga de
alarmes de ventiladores mecânicos: implicações para a
segurança do paciente (O)
Tendência da mortalidade por câncer de mama no
Departamento Regional de Saúde XIII - Ribeirão Preto
do Estado de São Paulo no período de 1999 a 2010
Tendências e determinates das práticas de
alimentação complementar em criança menores de 12
meses no município de Botucatu-SP: 2006 a 2010
Terapia comunitária integrativa no sertão paraibano:
avanços e desafios no contexto do SUS
Tradução e adaptação transcultural do "Behavior
Change Protocol" para a língua portuguesa - Brasil
Tradução, adaptação e validação do The mother
generated index para uso no Brasil
Trajetória histórica das políticas de saúde da mulher
em Angola
Transmissão de informações às famílias das crianças
assistidas numa unidade de emergência: implicações
para a enfermagem pediátrica
Tratamento da tuberculose na atenção básica:
avaliação de estrutura e processo dos serviços de
saúde
Tuberculose e diabetes mellitus: abordagens na
trajetória espaço-temporal
Tuberculose no interior das famílias : uma análise
sobre seu conhecimento, atitudes e estigma
relacionados à doença (A)
Ultrassom portátil de bexiga: evidências científicas e
autoconfiança do enfermeiro
Um olhar sobre o contexto familiar do adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa de
semiliberdade
Uma vez cesária, sempre cesária? Representações
sociais de mulheres com uma cesária em gestação
anterior sobre o parto normal
Unidade de transplante de medula óssea em Santa
Catarina: a contribuição das enfermeiras (1997-2009)
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(A)
Uso do suporte telefônico como estratégia para
incremento do nível de atividade física de pacientes
com diabetes mellitus (O)
Utilização das tecnologias da informação e
comunicação pelos docentes de enfermagem e as
dificuldades no processo de ensino aprendizagem (A)
Validação conceitual e clínica do diagnóstico de
enfermagem "risco de prefusão renal ineficaz" em
transplantados de células tronco hematopoéticas
Validação de jogo educativo para construção do
conhecimento de adolescentes acerca da prevenção
de DST/AIDS
Validação de tecnologia assistiva para a deficiente
visual : utilização do preservativo feminino
Validação de um procedimento operacional padrão
para processamento das vias de irrigação e aspiração
do kit de facoemulsificação
Validação do questionário de claustrofobia em
pacientes submetidos à ressonância magnética
Validade e reprodutibilidade de questionário de
atividade física do sistema de vigilância
Vigilância epidemiológica de endoftalmite e síndrome
tóxica do segmento anterior após cirurgias de catarata:
identificação e seleção de marcadores
Violência conjugal vivenciada por mulheres assistidas
no Centro de Referência Loreta Valadares
Violência conjugal: compreendendo o fenômeno a
partir do discurso feminino
Violência contra o adolescente: uma análise à luz das
categorias gênero e geração
Violência por parceiro íntimo contra a gestante: estudo
sobre as repercussões obstétricas e neonatais
Violência psicológica: estudo com adolescentes de
uma instituição escolar pública do interior do estado de
São Paulo
Visibilidade da enfermagem e suas implicações no
cotidiano de trabalho (A)
Vivências compartilhadas de filhos separados pela
hanseníase no RN a luz da história oral de vida
Vivências do enfermeiro no serviço de atendimento
móvel de urgência: detalhes de um grande desafio
Vulnerabilidade ao HIV/AIDS em idosos: um estudo
comparado
Vulnerabilidade social e funcionalidade familiar de
idosos com sintomas depressivos
Vulnerabilidades de gestantes envolvidas com álcool e
outras drogas
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Sousa, Etelvaldo Francisco Rego
Sousa, Malueska Luacche Xavier
Ferreira de
Souza, Danielle Costa de
Souza, Delza Rodrigues de
Souza, Gabriela Lisieux Lima de
Souza, Joseane Prestes de
Souza, Márcia Rebeca Rocha de
Souza, Rosely Almeida
Storino, Luisa Pereira
Strefling, Ivanete da Silva Santiago
Swerts, Olavo Souza Dias
Mello, Talitha Bordini de
Targino, Daniela Aparecida Salgado
Tavares, Amanda Pereira Nunes
Tavares, Vânia Hilário
Temponi, Hanrieti Rotelli
Terra, Alessandra Chaves
Tillvitz, Luciana Regina
Tito, Renata Santos

18948
18946
18799
18847
19112
18986
18769
18726
19081
19043
18564
18855
18636
18896
18675
19096
18661
18658
18635
18938
18617
18933
18753
19036
18294, 18463
18609
18968
19023
18882
18939
18824
18775
19074
18759
19149
18996
18877
18645
18598
19102
18936
19087
18998
18878
18562
18994
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Tolentino, Ana Clara de Melo Souza
Tomaz, Ana Paula Kelly de Almeida
Tomazoni, Andréia
Torres, Valdicléia da Silva Ferreira
Trombetta, Ana Paula
Vaz, Débora Rodrigues
Velasco, Aline Ramos
Vendruscolo, Thaís Ramos Pereira
Veraldo, Tainara Xavier
Vieira, Priscila Lara
Vieira, Rosana Fidelis Coelho
Vilela, Gláucia de Sousa
Westin, Ursula Marcondes
Yamashita, Cintia Hitomi
Zaccara, Ana Aline Lacet
Zacharias, Fabiana Costa Machado
Zanetti, Gabriel Guidorizzi

18923
18921
19054
18981
19051
18821
18922
18794
18919
18963
18611
18832
19109
18906
18790
18620
18734
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Índice por Assunto

Assunto
Aborto
Aborto induzido

Absenteísmo

Abuso de álcool
Acesso aos serviços de saúde

Acesso e avaliação
Acidente vascular cerebral
Acidentes por quedas

Acompanhantes
Acompanhantes de pacientes

Acompanhantes formais em exames
físicos
Adaptação psicológica

Adesão à medicação

Nº de Classificação
6631, 7152, 8083, 17040, 17048,
17358, 17544, 18877
1889, 2117, 2243, 2266, 2288, 2672,
2795, 3703, 4144, 4962, 5419, 5438,
6343, 6457, 17879, 19010
1973, 2108, 2477, 3039, 3107, 3742,
3744, 4895, 5715, 5973, 6305, 6753,
6776, 6820, 17391, 17437, 17444,
17462, 17988, 18055, 18324, 18739,
19111
18310, 19086
2449, 2752, 3108, 3417, 3752, 3841,
4113, 4550, 4580, 4751, 4950, 5009,
5126, 5155, 5156, 5229, 5750, 5761,
5768, 5801, 5848, 6031, 6084, 6123,
6124, 6147, 6179, 6254, 6324, 6342,
6382, 6637, 6664, 6713, 6846, 6855,
6859, 6926, 6939, 7093, 7110, 17210,
17259, 17852, 17887, 17900, 18076,
18553, 18557, 18806, 18835, 18872,
19141
19050
7033, 17077, 17593, 17782, 18035,
18892, 19025
1829, 2335, 3219, 5618, 5751, 6212,
6220, 6364, 6710, 6815, 6818, 17322,
17620, 17874, 18366, 18837, 18876,
18925
18921
1489, 1757, 1806, 1814, 1869, 1916,
2013, 2061, 2256, 2259, 2432, 2573,
2588, 2634, 2832, 3032, 3114, 3177,
3288, 3404, 3792, 3992, 4210, 5395,
5396, 5408, 5567, 5971, 6236, 6291,
6389, 6456, 6630, 6669, 6760, 6873,
17053, 17142, 17143, 18637, 18868
19129
1886, 2122, 4297, 4639, 4992, 5008,
5227, 5250, 6094, 6462, 18558,
19114, 19132
6109, 6255, 6393, 6574, 6580, 6620,
6622, 6764, 6839, 6915, 7057, 7091,
7162, 17090, 17754, 17794, 18278,
18578, 18666, 18704, 18745, 18769,
704

Administração de recursos humanos
em hospitais

Administração e organização
hospitalar
Administração hospitalar

Admissão do paciente
Adolescente

Adolescentes

18942, 19071
2041, 2956, 2993, 3742, 3744, 3786,
4249, 5326, 5393, 5785, 5815, 6001,
6305, 6560, 6910, 16974, 17775,
18562
18999
3401, 3760, 4136, 4139, 4697, 4804,
4867, 5048, 5067, 5126, 5199, 5242,
5815, 5884, 6134, 6136, 6341, 6707,
6802, 7004, 7132, 17603, 18360,
18796
2065, 6285, 18933
3927, 3930, 3933, 3947, 3969, 3975,
4000, 4061, 4105, 4151, 4156, 4170,
4184, 4260, 4282, 4316, 4382, 4388,
4424, 4454, 4464, 4467, 4541, 4660,
4662, 4676, 4684, 4685, 4721, 4741,
4774, 4805, 4815, 4817, 4888, 4889,
4912, 4969, 4976, 4978, 5007, 5018,
5019, 5027, 5037, 5042, 5043, 5047,
5060, 5077, 5090, 5110, 5119, 5131,
5169, 5173, 5176, 5197, 5198, 5201,
5214, 5216, 5243, 5251, 5268, 5296,
5304, 5305, 5351, 5361, 5409, 5410,
5412, 5444, 5475, 5538, 5543, 5548,
5562, 5563, 5572, 5609, 5666, 5670,
5682, 5722, 5725, 5729, 5744, 5762,
5802, 5832, 5840, 5851, 5852, 5877,
5898, 5902, 5962, 5970, 5997, 6037,
6058, 6099, 6103, 6120, 6159, 6166,
6189, 6208, 6209, 6313, 6326, 6330,
6344, 6346, 6371, 6377, 6386, 6427,
6429, 6450, 6452, 6468, 6474, 6481,
6482, 6488, 6507, 6509, 6546, 6553,
6554, 6569, 6621, 6632, 6647, 6659,
6662, 6682, 6704, 6728, 6745, 6747,
6779, 6851, 6864, 6941, 6979, 6992,
7152, 7653, 7658, 7666, 7908, 7912,
17014, 17050, 17076, 17247, 17323,
17324, 17358, 17395, 17486, 17599,
17638, 17667, 17853, 17862, 17993,
18046, 18091, 18144, 18191, 18195,
18197, 18271, 18301, 18303, 18307,
18401, 18631, 18639, 18662, 18707,
18719, 18768, 18880, 19064, 19092,
19123, 19146
6996, 7062, 7650, 7680, 17263,
17488, 17608, 17611, 17990, 18185,
18223, 18315, 18362, 18722, 18783,
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Advocacia em saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Agrupamento de cuidados
Alarmes clínicos
Alcoolismo

Alcoolista
Aleitamento materno

Alimentação complementar
Alimentação infantil
Alopecia
Amamentação

Ambiente
Amputação

18959, 19076, 19082
17632, 18838
18376, 19138,18623, 18785
18907
17830, 18758, 18992, 19035
1448, 1589, 1734, 1761, 2104, 2247,
2556, 2562, 2706, 2761, 2855, 3134,
3232, 3340, 3447, 3462, 3479, 3491,
3500, 3541, 3767, 3963, 4028, 4060,
4216, 4267, 4366, 4583, 4652, 5178,
5260, 5309, 5442, 5680, 5727, 6182,
6429, 6474, 6519, 6561, 6572, 6593,
6625, 6681, 6682, 6721, 6764, 6813,
6924, 6964, 6990, 7031, 7141, 7949,
7951, 16994, 17226, 17542, 17702,
17703, 17731, 17808, 18600, 18946,
19128
7141, 19086
1466, 1600, 1628, 1681, 1698, 1845,
1890, 2011, 2035, 2082, 2139, 2148,
2176, 2295, 2439, 2478, 2494, 2518,
2561, 2578, 2656, 2693, 2777, 2808,
2889, 2984, 3102, 3110, 3140, 3221,
3253, 3341, 3382, 3440, 3446, 3501,
3614, 3620, 3646, 4009, 4163, 4171,
4239, 4254, 4347, 4417, 4432, 4506,
4513, 4651, 4656, 4660, 4704, 4736,
4770, 4934, 4941, 4960, 5073, 5134,
5146, 5156, 5220, 5379, 5391, 5439,
5503, 5505, 5591, 5592, 5631, 5633,
5673, 5739, 5764, 5901, 5906, 5972,
5980, 6223, 6426, 6456, 6569, 6639,
6644, 6715, 6755, 6876, 6961, 6971,
7165, 8076, 8097, 8098, 8099, 8100,
8101, 8102, 8103, 8105, 8108, 8638,
13079, 15167, 17203, 17295, 17497,
17694, 17739, 17759, 18011, 18022,
18150, 18217, 18268, 18374, 18451,
18602, 18707, 18845, 18947, 19056,
19065, 19066, 19067, 19101, 19102,
19107
18738
18738
18887
6977, 7029, 8097, 8098, 8099, 8100,
8101, 8102, 8106, 8108, 15167,
17022, 17161, 18110, 18631, 18658
18000, 18713, 19038
3496, 4764, 18333, 18777, 18792

706

Análise de conceito
Análise Institucional
Anemia falciforme
Ansiedade

Anticoncepção Pós-Coito
Antropologia cultural

Apoio social

Aprendizagem

17219, 18729
17894, 19036
1777, 5005, 6334, 6354, 17015,
17396, 18174, 18202, 18808
1598, 1805, 2312, 2479, 2593, 2984,
3099, 3101, 3114, 3125, 3156, 3200,
3715, 3720, 3780, 3873, 3988, 4402,
4782, 4841, 4951, 5263, 5287, 5507,
6063, 6086, 6404, 6437, 6698, 6970,
6980, 7108, 17477, 18086, 18595,
18599, 18710, 18775
17753, 19143
1969, 1992, 2033, 2073, 2135, 2145,
2147, 2152, 2157, 2175, 2284, 2305,
2308, 2409, 2432, 2439, 2442, 2443,
2463, 2625, 2646, 2661, 2747, 2765,
2877, 2880, 2894, 2914, 2915, 3068,
3071, 3080, 3126, 3128, 3129, 3164,
3258, 3275, 3280, 3312, 3372, 3376,
3377, 3378, 3481, 3590, 3596, 3597,
3637, 3647, 3677, 3764, 3801, 3961,
4083, 4119, 4346, 4408, 4549, 4566,
4570, 4806, 4809, 5076, 5271, 5375,
5506, 5690, 5707, 5861, 5931, 6014,
6035, 6118, 6393, 6464, 6633, 6638,
6653, 6717, 6720, 18952, 19144
1884, 2284, 2494, 3310, 3316, 3396,
3492, 3499, 3570, 3683, 3758, 3762,
3784, 3827, 3841, 3894, 3927, 3958,
4065, 4230, 4234, 4245, 4251, 4415,
4493, 4521, 4716, 4751, 4799, 4803,
4907, 4909, 5061, 5071, 5225, 5592,
5624, 5650, 5656, 5700, 5721, 5878,
5906, 5988, 6057, 6070, 6092, 6193,
6236, 6386, 6440, 6464, 6469, 6540,
6582, 6617, 6627, 6646, 6691, 6739,
6776, 6796, 6811, 6813, 6972, 7000,
7167, 17294, 17298, 17303, 17314,
17322, 17591, 17812, 18231, 18303,
18351, 18385, 18401, 18558, 18570,
18684, 18906
1871, 1890, 2039, 2057, 2090, 2113,
2149, 2158, 2261, 2265, 2319, 2454,
2474, 2554, 2555, 2592, 2734, 2741,
2770, 2824, 2978, 3000, 3055, 3184,
3212, 3231, 3353, 3398, 3416, 3453,
3510, 3548, 3622, 3642, 3643, 3644,
3671, 3720, 3794, 3798, 3802, 3832,
3844, 3871, 3886, 3887, 3990, 4067,
4165, 4217, 4283, 4368, 4390, 4443,
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Asma

Assistência à saúde

Assistência ao parto
Assistência hospitalar
Assistência integral à saúde

Assistência perioperatória

Assistência pré-hospitalar

Assistencia pré-natal
Assitência de enfermagem
Atenção à saúde

Atenção à saúde mental
Atenção básica

4601, 4622, 4649, 4664, 4776, 4878,
4894, 5046, 5082, 5093, 5099, 5170,
5184, 5320, 5321, 5495, 5544, 5612,
5657, 5661, 5722, 5886, 5936, 5954,
6024, 6041, 6076, 6239, 6261, 6311,
6339, 6583, 6595, 6801, 6850, 6883,
7107, 17573, 17661, 17708, 17969,
17983, 18287, 18293, 18356, 18552,
18660, 19101, 19121
1712, 1953, 2658, 3422, 3554, 3980,
4480, 5107, 6138, 6385, 17615,
19021, 19023
3940, 4042, 4101, 4108, 4224, 4404,
4777, 4812, 4959, 4999, 5005, 5044,
5091, 5092, 5093, 5114, 5155, 5229,
5278, 5339, 5344, 5352, 5407, 5408,
5545, 5569, 5613, 5813, 5814, 5930,
5957, 6187, 6196, 6201, 6232, 6270,
6328, 6386, 6433, 6458, 6573, 6597,
6609, 6632, 6766, 6779, 6811, 17192,
18099, 18219, 18357, 18796, 18935,
18999
19140
4819, 5050, 5095, 5121, 5784, 5952,
6288, 7595, 18637
3980, 4103, 4368, 4379, 4565, 4574,
4714, 4741, 4799, 4839, 4888, 4946,
5007, 5050, 5111, 5166, 5177, 5211,
5229, 5234, 5241, 5421, 5422, 5450,
5482, 5643, 5670, 5753, 5814, 5848,
6030, 6124, 6149, 6201, 6211, 6267,
6283, 6361, 6403, 6478, 6531, 6569,
6730, 6752, 6797, 6861, 6927, 7137,
17706, 17891, 17940, 18741, 18966
2330, 2554, 2566, 2579, 2604, 2609,
2867, 2930, 2940, 3441, 3545, 3997,
4223, 4386, 4659, 4683, 4706, 4877,
4944, 4951, 6641, 7158, 17767, 18571
5039, 5053, 5153, 5865, 6095, 6317,
6842, 18962,16971, 18194, 18550,
18961
17451, 17513, 18154, 19141
18555
4296, 4364, 4368, 4467, 5296, 5516,
5737, 5798, 5813, 5957, 6115, 6142,
6408, 6719, 6889, 6890, 7115, 7154,
17100, 17671, 17703, 18096, 18352,
18929
19095
7014, 17016, 17060, 17382, 17569,
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Atenção basica à saúde

Atenção primária à saúde

Atenção primária ambiental
Atitudes

17810, 17977, 18107, 18138, 18298,
18340, 18383, 18386, 18774, 18800,
18922
7005, 7036, 7157, 16988, 17346,
17463, 17919, 18080, 18146, 18778,
18871, 18949
4045, 4101, 4120, 4147, 4293, 4317,
4357, 4404, 4529, 4550, 4565, 4566,
4602, 4785, 4812, 4842, 4843, 4893,
4911, 4950, 4986, 4990, 5001, 5024,
5042, 5044, 5084, 5089, 5155, 5166,
5167, 5168, 5183, 5203, 5204, 5211,
5213, 5266, 5330, 5372, 5467, 5482,
5488, 5491, 5516, 5557, 5559, 5585,
5593, 5603, 5638, 5650, 5693, 5695,
5716, 5723, 5750, 5755, 5758, 5761,
5768, 5776, 5797, 5814, 5814, 5819,
5845, 5873, 5968, 5993, 6017, 6019,
6031, 6034, 6051, 6060, 6066, 6081,
6084, 6085, 6089, 6107, 6122, 6132,
6137, 6147, 6169, 6193, 6201, 6218,
6219, 6230, 6248, 6263, 6274, 6320,
6324, 6327, 6328, 6339, 6366, 6434,
6438, 6439, 6440, 6445, 6446, 6457,
6557, 6558, 6573, 6577, 6579, 6612,
6614, 6619, 6632, 6637, 6640, 6652,
6666, 6667, 6679, 6778, 6782, 6783,
6784, 6802, 6811, 6821, 6844, 6848,
6849, 6852, 6855, 6904, 6958, 6961,
6969, 6982, 6992, 7028, 7037, 7054,
7059, 7137, 8032, 8033, 15404,
16997, 17094, 17113, 17153, 17173,
17178, 17182, 17277, 17280, 17299,
17392, 17498, 17505, 17534, 17587,
17615, 17624, 17629, 17633, 17636,
17682, 17696, 17754, 17793, 17797,
17809, 17837, 17894, 17902, 17910,
17924, 17934, 17958, 17965, 17974,
17977, 17996, 18048, 18065, 18106,
18109, 18160, 18193, 18207, 18212,
18214, 18219, 18282, 18295, 18299,
18352, 18384, 18392, 18623, 18626,
18649, 18668, 18677, 18726, 18741,
18755, 18773, 18782, 18785, 18795,
18798, 18832, 18835, 18857, 18889,
18894, 18905, 18911, 18961, 18965,
19018, 19019, 19058, 19061, 19099,
19107, 19108
4077, 5114, 18649
17702, 18579, 19027
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Atitudes e prática em saúde
Atividade física
Atividade motora

Autoavaliação
Autocuidado

Auto-eficácia
Autonomia
Avaliação da dor
Avaliação da educação
Avaliação de desempenho

Avaliação de desenvolvimento
Avaliação de processos e resultados
Avaliação de programas e projetos de
saúde

Avaliação de recursos humanos
Avaliação de risco
Avaliação de serviços de saúde

17115, 17844, 17929, 18780, 18874
7044, 18104, 18111, 18734, 19133
4054, 4198, 4423, 4677, 4679, 4758,
5029, 5617, 5807, 6329, 6601, 6645,
6678, 6710, 18072, 18074, 18752
18859, 18939
1457, 1460, 1487, 1554, 1593, 1620,
1653, 1705, 1711, 1722, 1812, 1885,
1893, 1943, 1958, 2113, 2127, 2216,
2220, 2260, 2318, 2358, 2391, 2441,
2496, 2601, 2616, 2619, 2658, 2664,
2666, 2782, 2891, 2896, 3059, 3244,
3256, 3293, 3319, 3361, 3439, 3442,
3519, 3602, 3603, 3625, 3846, 3882,
3999, 4104, 4110, 4146, 4257, 4274,
4310, 4315, 4421, 4451, 4464, 4536,
4635, 4713, 4718, 4721, 4723, 4739,
4965, 5058, 5076, 5104, 5125, 5139,
5436, 5437, 5459, 5501, 5675, 5777,
5820, 5822, 5893, 5916, 5945, 5979,
6192, 6266, 6275, 6282, 6420, 6466,
6493, 6549, 6616, 6757, 6865, 17118,
17486, 17656, 17826, 17881, 17964,
17990, 18077, 18169, 18199, 18202,
18212, 18323, 18356, 18435, 18570,
18636, 18685, 18721, 19134
3804, 5503, 5505, 6598, 16973,
17089, 17486, 18011, 18150, 19096
7083, 18778
17380, 18563, 19105
7068, 17745, 18819
1818, 1901, 2041, 2083, 2851, 2921,
2922, 2976, 3386, 3485, 3491, 4559,
5014, 5022, 5874, 6026, 17636,
17673, 18057, 18769, 18896, 18898
18676
18620
1473, 1553, 2125, 3232, 4022, 4201,
4437, 4467, 4500, 4503, 4658, 4778,
5024, 5073, 5096, 5359, 5742, 6244,
6334, 6358, 6374, 6433, 6446, 6655,
6723, 6731, 6732, 18967
18818
18601, 18958
3928, 4038, 4363, 4445, 4460, 4681,
4986, 5045, 5089, 5167, 5610, 5624,
5653, 5758, 5848, 5989, 5991, 6081,
6321, 6324, 6407, 6426, 6433, 6445,
6557, 6600, 6672, 6723, 6844, 6846,
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Avaliação em enfermagem

Avaliação em saúde

Bactérias gram-negativas
Bioética

Biofilmes
Burnout
Câncer

Câncer de mama

Câncer do colo do útero
Capacidade funcional
Capacidade para o trabalho
Capacitação profissional
Carga de trabalho

6969, 6988, 7036, 7067, 7113, 15404,
17148, 17174, 17613, 17624, 17716,
17723, 17749, 18048, 18275, 18398,
18620, 18664, 18726, 18743, 18798,
18812, 19018
2271, 2279, 2311, 2315, 2323, 2587,
2717, 2917, 2920, 3418, 3424, 3427,
3442, 4131, 4223, 4520, 4926, 5034,
5283, 5307, 5350, 5360, 5394, 5629,
5821, 5825, 5867, 5949, 5952, 6158,
6266, 6282, 6404, 6444, 6475, 6757,
6800, 6815, 17156, 17883, 18059,
18248, 18406, 18796, 18953
4797, 5211, 5229, 5581, 5681, 5732,
5763, 6100, 6120, 6361, 6423, 6543,
6609, 6619, 6784, 6785, 6897, 7073,
17039, 17093, 17185, 17505, 17682,
17871, 18010, 18078, 18156, 18214,
18240, 18572, 18622, 18818, 18823,
19028, 19085, 19139
18638
1493, 1879, 2333, 2407, 2523, 2659,
2823, 3202, 3436, 3675, 3704, 3733,
4174, 4240, 4242, 4461, 4492, 4505,
4515, 4693, 4748, 4780, 4958, 4989,
5519, 5593, 5641, 5818, 5888, 6050,
6069, 6195, 6265, 6719, 6810, 6917,
13094, 13111, 17204, 17732, 17895,
17927, 18049, 18155, 18289, 18295,
18866
5963, 19119
17199, 17430, 18056, 18412, 18994
7956, 17170, 17380, 17601, 17667,
17979, 18271, 18598, 18611, 18671,
18703, 18887, 18977, 19092, 19103
17539, 17660, 17677, 18008, 18135,
18228, 18239, 18329, 18583, 18963,
19115
18669, 18670, 19091
7033, 17190, 18222, 18864
18971
5331, 5332, 5495, 5498, 5735, 5941,
6017, 6311, 6356, 6555, 18151, 18874
2207, 2270, 2272, 2294, 2336, 2339,
3019, 3189, 3191, 3201, 3209, 3379,
3635, 4192, 4215, 4448, 4822, 4876,
4897, 4898, 4899, 5326, 5337, 5339,
5350, 5580, 5582, 5975, 6101, 6560,
6676, 6724, 6794, 7090, 7095, 7105,
7138, 17134, 17153, 17419, 17635,
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Cateter
Cateteres Venosos Centrais
Cateterismo urinário
Cateterismo venoso central

Centro cirúrgico hospitalar

Centros de reabilitação
Centros de terapia intensiva
Cesárea
Choque séptico
Cirurgia cardíaca

Classificação Internacional de
Funcionalidade
Coeficiente de mortalidade
Coleta de dados

Colonoscopia
Colostomia

Coluna vertebral
Comitê de revisão ética
Competência profissional

17691, 17727, 17820, 17896, 17943,
18044, 18062, 18216, 18225, 18252,
18253, 18349, 18404, 18811, 18970
17588, 18610, 6471, 19097
19062
1930, 2318, 2538, 2610, 4219, 4485,
4664, 17216, 18411, 18831, 18923
2340, 2341, 2394, 2841, 3000, 3543,
3799, 3868, 4367, 4377, 4554, 4982,
5187, 5314, 5600, 5718, 6245, 6422,
6471, 6828, 6974, 7102, 7147, 17254,
17260, 17717, 18234, 18375, 18737,
19044
1570, 1820, 2027, 2030, 2218, 2230,
2237, 2248, 2330, 2426, 2604, 2682,
2695, 2813, 2852, 3038, 3359, 3453,
3540, 3603, 3644, 3682, 3753, 3939,
4268, 4389, 4524, 5370, 5712, 5977,
6136, 6701, 7090, 17385, 17721,
18562
2081, 2684, 3758, 3784, 6624, 6692,
19051
18831
2322, 2631, 4568, 5258, 6908, 18855,
19001, 18856
6022, 6615, 18576
1478, 1567, 1966, 2025, 2080, 2085,
3537, 3545, 3583, 6984, 17764,
17842, 18284, 18869, 19006, 19105
17874, 18876
1883, 18642
3338, 3520, 3899, 4035, 4286, 4690,
4780, 4944, 4955, 5015, 5370, 5828,
6271, 17201, 17814, 18751
19114
1943, 2326, 3013, 3212, 3764, 4493,
4792, 4992, 5152, 5413, 5574, 5707,
5842, 5966, 6725, 6995, 18571
4837, 18731
18866
1512, 2512, 2576, 2963, 3133, 3239,
3263, 3375, 3407, 3539, 3619, 3673,
3685, 3689, 3690, 3775, 3798, 3886,
3973, 4190, 4193, 4243, 4357, 4456,
4488, 4504, 4816, 4832, 4865, 5168,
5169, 5183, 5318, 5349, 5355, 5417,
5420, 5607, 5626, 5654, 5693, 5734,
5735, 5747, 5893, 5928, 5941, 5971,
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Comportamento alimentar

Comportamento do adolescente

Comportamento espacial
Comunicação

Comunicação em saúde
Comunicação não verbal

Condições de saúde
Condições de trabalho

6006, 6007, 6064, 6115, 6117, 6417,
6421, 6506, 6516, 6568, 6603, 6612,
6652, 6673, 6848, 7028, 7059, 7098,
17306, 17732, 17831, 17850, 18236,
18352, 18384, 18627, 18709, 19053
3930, 4000, 4374, 4435, 4788, 5176,
5673, 6046, 6319, 17630, 17906,
17914, 17928, 18602, 19019
3334, 3697, 3725, 3746, 3748, 3789,
3969, 3975, 4000, 4156, 4316, 4382,
4912, 5043, 5090, 5173, 5197, 5268,
5475, 5548, 5666, 6166, 6313, 6330,
6704, 10217, 18719
4114, 4483, 5796, 18878
1432, 1539, 1604, 1640, 1678, 1793,
1848, 1881, 1902, 1948, 1986, 1989,
2039, 2116, 2206, 2237, 2263, 2268,
2274, 2393, 2436, 2445, 2466, 2518,
2531, 2573, 2579, 2684, 2862, 2892,
2920, 3056, 3353, 3480, 3622, 3670,
3787, 3878, 3886, 3923, 3944, 4058,
4067, 4114, 4191, 4303, 4389, 4558,
4594, 4599, 4826, 4871, 4976, 5000,
5017, 5020, 5235, 5260, 5265, 5378,
5464, 5665, 5753, 5792, 6060, 6157,
6217, 6227, 6281, 6327, 6424, 6529,
6604, 6726, 6872, 7154, 13080,
13081, 14882, 17196, 17340, 17366,
17386, 17597, 17730, 17748, 17800,
17941, 18002, 18026, 18207, 18387,
18598, 18615, 18920, 19008, 19048,
19103
4482, 4773, 6161, 6524, 6770, 7157,
17865, 18878
1892, 1902, 2018, 2039, 2054, 2080,
2554, 2851, 3103, 3186, 3339, 3364,
3670, 3688, 3978, 4179, 4200, 4302,
4483, 4727, 4925, 5000, 5402, 5471,
5850, 5935, 5944, 6650, 6759, 6760,
17368, 19009
2096, 2618, 18906
1450, 1469, 1706, 1747, 1766, 1817,
1918, 1973, 2015, 2027, 2042, 2056,
2078, 2084, 2096, 2170, 2196, 2207,
2248, 2254, 2270, 2313, 2679, 2901,
2989, 2997, 3048, 3213, 3257, 3259,
3468, 3788, 3960, 4023, 4066, 4091,
4255, 4442, 4552, 4558, 4720, 4746,
4836, 4870, 4899, 5048, 5049, 5137,
5181, 5540, 5779, 5794, 5827, 6146,
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Conflito conjugal
Conforto
Conhecimento

6365, 6520, 6530, 6551, 6780, 6905,
16971, 17670, 17704, 17806, 17815,
17988, 18055, 18068, 18075, 18129,
18164, 18316, 18833, 18934
18995
14882, 18809, 19002
1477, 1480, 1498, 1525, 1526, 1529,
1541, 1552, 1554, 1558, 1561, 1617,
1668, 1691, 1790, 1801, 1809, 1849,
2213, 2260, 2345, 2368, 2388, 2389,
2405, 2427, 2510, 2617, 2700, 2738,
2748, 2749, 2770, 2816, 2819, 2845,
2858, 2939, 2945, 3546, 3613, 3622,
3660, 3774, 3986, 3996, 4062, 4067,
4073, 4161, 4217, 4244, 4625, 4665,
4779, 4794, 5151, 5572, 5784, 5870,
6106, 6154, 6476, 6591, 6895, 6909,
6957, 7174, 17064, 17150, 17178,
17377, 17641, 17961, 18034, 18148,
18239, 18458, 18578, 18579, 17078,
17115, 17793, 17844, 17929, 17931,
18410, 18608, 18780, 18874, 19004
19102

Conhecimentos, atitude e prática em
saúde
Conhecimentos, atitudes e práticas em
18282, 18984
saúde
Conselhos de saúde
3724, 4048, 4557, 6233, 6733, 18928
Constipação intestinal
1857, 3096, 6126, 17945, 19130
Consumo alimentar
19019
Contaminação de superfícies
19093
Continuidade da assistência ao
2210, 4043, 4799, 4823, 5361, 5363,
paciente
5700, 6008, 6149, 6574, 6602, 17615,
17852, 17904, 17921, 18969
Controle de doenças transmissíveis
1723, 1725, 1979, 2370, 3529, 3971,
3972, 4264, 4298, 4531, 4767, 5313,
5343, 5372, 5758, 6051, 6263, 6502,
6534, 18797
Controle de Infecção
17455, 17640, 18910, 18914
Cooperação do paciente
4892, 4923, 5123, 5265, 5310, 5312,
6031, 6070, 6278, 6326, 6814, 18356,
18890, 18933, 19071
Corpo
19038
Cortisol
19120
Crack
17326, 18218, 19057
Crenças
18865
Criança
1426, 1480, 1564, 1581, 1625, 1651,
1707, 1712, 1718, 1735, 1750, 1783,
1794, 1852, 1897, 1953, 2019, 2048,
2070, 2086, 2100, 2133, 2134, 2179,
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2200, 2227, 2230, 2298, 2528, 2559,
2573, 2590, 2646, 2743, 2821, 2843,
2904, 2916, 3000, 3027, 3068, 3091,
3155, 3160, 3208, 3221, 3264, 3272,
3278, 3290, 3310, 3328, 3344, 3385,
3391, 3397, 3410, 3422, 3435, 3443,
3475, 3491, 3504, 3518, 3534, 3549,
3612, 3615, 3617, 3621, 3641, 3678,
3721, 3723, 3728, 3735, 3737, 3771,
3828, 3848, 3857, 3859, 3868, 3892,
3907, 3911, 3933, 3946, 3963, 3967,
3975, 3976, 3977, 3980, 3996, 3997,
4004, 4061, 4064, 4118, 4168, 4231,
4237, 4241, 4267, 4277, 4286, 4343,
4374, 4388, 4391, 4430, 4433, 4438,
4447, 4454, 4464, 4485, 4487, 4631,
4632, 4642, 4672, 4682, 4683, 4688,
4721, 4728, 4741, 4774, 4775, 4805,
4817, 4825, 4839, 4858, 4868, 4920,
4978, 5018, 5046, 5047, 5061, 5074,
5075, 5098, 5110, 5112, 5119, 5175,
5176, 5198, 5201, 5241, 5251, 5285,
5289, 5291, 5292, 5342, 5361, 5363,
5368, 5373, 5385, 5409, 5410, 5428,
5504, 5535, 5555, 5557, 5628, 5634,
5647, 5656, 5670, 5673, 5704, 5720,
5722, 5733, 5739, 5744, 5746, 5782,
5793, 5798, 5814, 5855, 5881, 5917,
5966, 5974, 5978, 5982, 6034, 6036,
6037, 6039, 6046, 6058, 6059, 6062,
6077, 6101, 6103, 6110, 6120, 6130,
6156, 6159, 6162, 6165, 6170, 6187,
6189, 6201, 6217, 6300, 6308, 6326,
6346, 6368, 6385, 6422, 6442, 6461,
6463, 6510, 6518, 6546, 6566, 6605,
6621, 6638, 6639, 6647, 6680, 6697,
6728, 6740, 6745, 6747, 6761, 6767,
6979, 6992, 6996, 6998, 7875, 7908,
8122, 17010, 17014, 17050, 17054,
17057, 17068, 17198, 17215, 17222,
17268, 17382, 17396, 17480, 17510,
17576, 17594, 17615, 17628, 17632,
17638, 17667, 17755, 17805, 17812,
17835, 17862, 17866, 17936, 17979,
18168, 18191, 18257, 18271, 18311,
18551, 18591, 18643, 18661, 18662,
18703, 18723, 18786, 18880, 18882,
18898, 18901, 18902, 18921, 19002,
19021, 19023, 19081, 19103, 7845,
14211, 17051, 17217, 17488, 17608,
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Criança hospitalizada

CRIANES
Crise de identidade
Cuidado

Cuidado da criança

Cuidado de enfermagem

Cuidado de si
Cuidado domiciliar
Cuidado infantil
Cuidado pré-natal

18559, 18604, 18959, 19076, 19125
1455, 1629, 1684, 1806, 1810, 2773,
2949, 3288, 3298, 3317, 3723, 3729,
3749, 3785, 3938, 3984, 4064, 4155,
4236, 4287, 4300, 4338, 4569, 4589,
4708, 4974, 5002, 5016, 5017, 5065,
5098, 5171, 5235, 5295, 5387, 5463,
5567, 5606, 5778, 5780, 5837, 5860,
5938, 6189, 6267, 6499, 6511, 6518,
6537, 6669, 6686, 6698, 6761, 6860,
16977, 16995, 17406, 17431, 17938,
17981, 17987, 17989, 17991, 18092,
18126, 18460, 18611, 18775, 18884,
19031
18584
1623, 18157, 18832
7014, 17034, 17145, 17186, 17233,
17249, 17313, 17340, 17353, 17456,
17465, 17954, 18124, 18147, 18158,
18184, 18291, 18385, 18431, 18439,
18440, 18607, 18761, 18763, 18858,
18989, 19003, 19038, 19095
2367, 2396, 2446, 2478, 2553, 2601,
2641, 2645, 2647, 2678, 2703, 2818,
2836, 3068, 3278, 3317, 3449, 3504,
3549, 3559, 3608, 3646, 4064, 4155,
4173, 5241, 5292, 5373, 5555, 5633,
5814, 6156, 6162, 6170, 6177, 6461,
7836, 7875, 7899, 17682, 17701,
18026, 18133, 18256, 18264, 18570,
18732
17239, 17767, 17771, 17779, 17826,
17827, 17832, 17875, 17985, 18042,
18176, 18314, 18443, 18604, 18615,
18616, 18728, 18810, 18862, 18938
17018, 18294, 18373, 18463
18915
18854
1567, 1598, 1652, 1776, 2025, 3376,
3432, 3445, 3477, 3511, 3517, 3567,
3661, 3707, 3726, 3733, 3863, 3941,
3991, 3995, 4104, 4105, 4148, 4293,
4379, 4393, 4458, 4466, 4478, 4481,
4510, 4577, 4657, 4700, 4725, 4740,
4946, 5007, 5045, 5096, 5148, 5155,
5169, 5225, 5348, 5352, 5359, 5375,
5418, 5451, 5606, 5645, 5654, 5693,
5735, 5873, 5874, 5882, 5893, 5919,
5970, 5999, 6297, 6321, 6342, 6379,
6446, 6531, 6568, 6612, 6627, 6664,
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Cuidador

Cuidados de conforto
Cuidados de enfermagem

6718, 6727, 6792, 6819, 6878, 17086,
17235, 17245, 17744, 17871, 17967,
18125, 18139, 18260, 18426, 18904,
19022, 19089, 19127
18915, 2063, 2191, 2342, 2516, 2584,
2591, 2601, 2621, 2648, 2807, 2828,
2856, 2859, 2861, 2869, 2871, 2955,
2968, 3045, 3047, 3104, 3129, 3265,
3279, 3286, 3298, 3408, 3410, 3456,
3585, 3586, 3637, 3686, 3779, 3831,
3850, 3882, 3943, 3992, 4050, 4070,
4208, 4337, 4431, 4449, 4485, 4488,
4589, 4607, 4614, 4666, 4667, 4683,
4710, 4745, 4809, 4810, 4850, 4943,
4974, 4999, 5041, 5051, 5061, 5064,
5068, 5071, 5075, 5092, 5141, 5144,
5164, 5198, 5241, 5251, 5292, 5330,
5348, 5389, 5390, 5406, 5427, 5428,
5446, 5461, 5465, 5523, 5555, 5565,
5686, 5690, 5720, 5721, 5731, 5788,
5812, 5824, 5880, 5883, 5904, 5921,
5969, 5979, 6085, 6101, 6126, 6129,
6140, 6170, 6238, 6335, 6337, 6347,
6594, 6613, 6633, 6636, 6642, 6742,
6750, 6751, 6766, 6812, 6831, 7013,
7836, 17011, 17077, 17095, 17102,
17188, 17278, 17297, 17305, 17420,
17509, 17591, 17689, 17949, 17986,
17998, 18180, 18270, 18280, 18358,
18382, 18423, 18584, 18629, 18791
17044, 17839, 18987
1433, 1437, 1443, 1444, 1453, 1458,
1463, 1470, 1479, 1483, 1487, 1496,
1516, 1523, 1566, 1587, 1596, 1622,
1625, 1629, 1634, 1637, 1643, 1649,
1658, 1659, 1667, 1680, 1724, 1731,
1741, 1745, 1747, 1748, 1751, 1787,
1788, 1803, 1807, 1828, 1833, 1848,
1850, 1858, 1860, 1873, 1881, 1892,
1904, 1917, 1920, 1922, 1927, 1933,
1939, 1943, 1944, 1948, 1955, 2008,
2050, 2062, 2067, 2087, 2089, 2099,
2100, 2105, 2114, 2131, 2132, 2137,
2138, 2140, 2147, 2157, 2169, 2183,
2187, 2188, 2197, 2203, 2204, 2224,
2226, 2231, 2247, 2251, 2259, 2262,
2266, 2273, 2276, 2279, 2280, 2282,
2293, 2305, 2333, 2335, 2358, 2361,
2374, 2375, 2377, 2384, 2394, 2428,
2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2440,
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2441, 2442, 2443, 2444, 2446, 2447,
2462, 2467, 2469, 2470, 2471, 2481,
2486, 2487, 2488, 2490, 2491, 2492,
2502, 2505, 2508, 2509, 2513, 2515,
2517, 2520, 2522, 2524, 2529, 2538,
2546, 2547, 2569, 2575, 2577, 2581,
2590, 2594, 2601, 2620, 2622, 2625,
2627, 2633, 2650, 2652, 2661, 2665,
2672, 2674, 2675, 2687, 2688, 2690,
2692, 2697, 2701, 2707, 2709, 2712,
2713, 2715, 2718, 2719, 2723, 2727,
2728, 2731, 2736, 2765, 2767, 2773,
2778, 2784, 2801, 2808, 2831, 2835,
2847, 2849, 2853, 2855, 2867, 2870,
2873, 2876, 2885, 2887, 2890, 2896,
2908, 2909, 2912, 2913, 2918, 2920,
2923, 2939, 2960, 2961, 2963, 2972,
2980, 3004, 3011, 3013, 3014, 3017,
3027, 3034, 3037, 3061, 3064, 3069,
3071, 3074, 3082, 3086, 3100, 3123,
3126, 3128, 3143, 3146, 3148, 3155,
3156, 3172, 3180, 3183, 3192, 3198,
3212, 3226, 3234, 3243, 3267, 3273,
3279, 3284, 3286, 3290, 3291, 3293,
3297, 3298, 3300, 3301, 3305, 3313,
3314, 3318, 3326, 3327, 3329, 3330,
3332, 3333, 3357, 3358, 3359, 3360,
3361, 3364, 3365, 3368, 3377, 3400,
3401, 3405, 3409, 3411, 3435, 3436,
3439, 3448, 3455, 3463, 3473, 3474,
3478, 3480, 3485, 3487, 3510, 3513,
3519, 3533, 3534, 3536, 3537, 3545,
3550, 3551, 3554, 3561, 3564, 3566,
3568, 3571, 3584, 3604, 3615, 3617,
3621, 3627, 3630, 3636, 3647, 3648,
3652, 3655, 3662, 3666, 3668, 3670,
3680, 3706, 3719, 3730, 3739, 3747,
3758, 3765, 3768, 3785, 3812, 3835,
3838, 3847, 3851, 3854, 3865, 3868,
3882, 3887, 3889, 3890, 3892, 3912,
3915, 3918, 3951, 3978, 3980, 4010,
4011, 4017, 4026, 4031, 4035, 4047,
4050, 4061, 4062, 4085, 4086, 4093,
4095, 4111, 4115, 4116, 4117, 4118,
4130, 4132, 4135, 4161, 4168, 4228,
4233, 4269, 4271, 4272, 4277, 4279,
4281, 4287, 4290, 4302, 4303, 4311,
4313, 4316, 4320, 4322, 4323, 4331,
4337, 4367, 4384, 4385, 4421, 4445,
4446, 4449, 4450, 4451, 4452, 4454,
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4455, 4488, 4492, 4496, 4497, 4502,
4514, 4529, 4574, 4578, 4595, 4601,
4607, 4608, 4619, 4625, 4626, 4635,
4637, 4638, 4639, 4646, 4651, 4685,
4694, 4701, 4704, 4715, 4731, 4739,
4768, 4781, 4806, 4820, 4884, 4895,
4896, 4898, 4902, 4929, 4935, 4945,
4947, 4959, 4964, 4977, 4979, 4995,
4999, 5008, 5011, 5016, 5020, 5052,
5055, 5058, 5059, 5060, 5063, 5065,
5074, 5075, 5076, 5078, 5081, 5090,
5094, 5095, 5101, 5104, 5111, 5138,
5139, 5143, 5147, 5161, 5175, 5189,
5193, 5205, 5212, 5215, 5227, 5264,
5265, 5287, 5307, 5318, 5331, 5344,
5364, 5367, 5390, 5394, 5400, 5412,
5413, 5417, 5421, 5430, 5431, 5433,
5435, 5436, 5437, 5438, 5440, 5441,
5443, 5446, 5448, 5449, 5450, 5457,
5462, 5464, 5469, 5470, 5471, 5474,
5490, 5510, 5513, 5522, 5525, 5530,
5533, 5534, 5535, 5536, 5539, 5544,
5546, 5553, 5560, 5561, 5564, 5568,
5597, 5599, 5620, 5628, 5640, 5644,
5654, 5661, 5671, 5718, 5728, 5771,
5784, 5788, 5791, 5793, 5817, 5818,
5820, 5821, 5824, 5825, 5831, 5832,
5834, 5836, 5837, 5840, 5841, 5842,
5850, 5851, 5856, 5857, 5859, 5861,
5865, 5866, 5869, 5875, 5876, 5877,
5878, 5883, 5885, 5891, 5894, 5895,
5896, 5897, 5901, 5903, 5908, 5909,
5912, 5914, 5917, 5918, 5921, 5932,
5933, 5939, 5941, 5942, 5944, 5945,
5946, 5951, 5952, 5953, 5955, 5958,
5967, 5975, 5979, 5990, 6004, 6018,
6037, 6064, 6066, 6070, 6095, 6097,
6109, 6157, 6158, 6162, 6186, 6188,
6189, 6191, 6198, 6200, 6203, 6217,
6221, 6222, 6225, 6228, 6257, 6258,
6259, 6266, 6270, 6273, 6301, 6333,
6345, 6350, 6357, 6383, 6392, 6403,
6416, 6417, 6419, 6424, 6452, 6460,
6462, 6468, 6484, 6485, 6486, 6489,
6490, 6491, 6492, 6495, 6499, 6500,
6503, 6505, 6508, 6509, 6510, 6511,
6512, 6514, 6522, 6524, 6528, 6535,
6542, 6543, 6599, 6602, 6611, 6618,
6620, 6667, 6674, 6676, 6684, 6686,
6698, 6703, 6717, 6736, 6749, 6758,

719

Cuidados domiciliares de saúde

Cuidados paliativos

Cultura

6759, 6762, 6764, 6765, 6766, 6767,
6772, 6775, 6778, 6798, 6799, 6800,
6807, 6820, 6834, 6843, 6866, 6870,
6873, 6874, 6881, 6882, 6891, 6892,
6907, 6916, 6919, 6927, 6941, 6985,
6997, 7090, 7099, 7598, 8029, 13043,
13044, 13046, 13047, 13050, 13064,
13082, 14204, 14799, 14800, 14911,
16989, 16993, 17002, 17010, 17013,
17020, 17084, 17099, 17139, 17145,
17147, 17157, 17161, 17168, 17207,
17211, 17229, 17241, 17256, 17271,
17283, 17302, 17315, 17335, 17337,
17341, 17390, 17503, 17576, 17580,
17594, 17620, 17639, 17680, 17691,
17692, 17760, 17764, 17782, 17786,
17791, 17817, 17825, 17828, 17837,
17855, 17861, 17869, 17939, 17952,
17959, 17963, 17964, 17992, 17995,
18001, 18017, 18028, 18036, 18040,
18046, 18052, 18053, 18118, 18146,
18167, 18201, 18283, 18284, 18296,
18315, 18317, 18333, 18357, 18366,
18368, 18375, 18381, 18382, 18385,
18404, 18415, 18418, 18421, 18442,
18464, 18581, 18700, 18748, 18803,
18884, 18895, 18924, 18975, 19031,
19043, 19045, 19052, 19056, 19059,
19075, 19124
1486, 1787, 1990, 2063, 2244, 2255,
2259, 2315, 2342, 2451, 2464, 2516,
2584, 2593, 2621, 2861, 2869, 2871,
2880, 2909, 2968, 2981, 3045, 3050,
3082, 3085, 3104, 3286, 3295, 3311,
3456, 3585, 3586, 3588, 3614, 3685,
3686, 3850, 17285, 18906
4340, 4502, 4614, 4871, 5311, 5521,
5577, 5835, 6118, 6238, 6449, 6490,
6638, 6810, 6936, 7001, 7092, 16979,
17196, 17236, 17297, 17501, 17507,
17617, 17667, 17707, 17803, 17870,
18311, 18323, 18357, 18423, 18790,
18905, 18977, 18987, 19048
1465, 1484, 1610, 1618, 1619, 1748,
1784, 1839, 1868, 1941, 1946, 2034,
2148, 2373, 2463, 2657, 2681, 3126,
3136, 3137, 3143, 3144, 3312, 3377,
3586, 3790, 3801, 3804, 3815, 3829,
3830, 3834, 3846, 3875, 3905, 4017,
4080, 4095, 4111, 4272, 4347, 4350,
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Cultura de segurança
Cultura organizacional
Currículo

Custos e análise de custo
Demandas de saúde
Depressão

Depressão pós-parto
Desenvolvimento infantil

Desfibrilador externo automático
Desinstitucionalização

4359, 4704, 4730, 4809, 4957, 5506,
5690, 5704, 5882, 6009, 6156, 6171,
6531, 7000, 7001, 17137, 17138,
17235, 17243, 17250, 17299, 17311,
17318, 17379, 17416, 17456, 17511,
17514, 17662, 17751, 17956, 17959,
17968, 18001, 18027, 18244, 18380,
18381, 18400, 18582, 19013, 19015,
19112
7061, 17655, 19041, 19054
3057, 4771, 5006, 5804, 5815, 19060
1521, 1569, 1572, 1898, 2120, 2274,
2344, 2411, 2418, 2600, 2741, 3003,
3090, 3105, 3117, 3119, 3230, 3233,
3335, 3399, 3508, 3510, 3770, 3842,
3843, 3844, 3871, 4073, 4190, 4196,
4222, 4276, 4370, 4553, 4582, 4737,
4753, 5012, 5013, 5146, 5327, 5333,
5401, 5417, 5422, 5790, 5819, 6026,
6090, 6292, 6339, 6803, 7676, 7704,
8041, 8043, 13057, 17327, 17719,
18051, 18162, 18259, 18261, 18279,
18702, 18753, 18990
1657, 2085, 2825, 2854, 2971, 3190,
3699, 3701, 3717, 4939, 18923
19029
1490, 2312, 2517, 2729, 2749, 2846,
2985, 3403, 3414, 3462, 3604, 3677,
4097, 4253, 4256, 4360, 4383, 5118,
5681, 5710, 5719, 5745, 6018, 6061,
6063, 6180, 6212, 6340, 6551, 6570,
6631, 6636, 6970, 7021, 7049, 7108,
7162, 7166, 17484, 18547, 18595,
18704, 18710, 18770, 19115, 19149
18150, 18707
1735, 1914, 2177, 2756, 2758, 2836,
3310, 3397, 3578, 3880, 4238, 4688,
4858, 5003, 5046, 5138, 5171, 5294,
5354, 5634, 5720, 6272, 6463, 6715,
6740, 7680, 17091, 17294, 17755,
17934, 18101, 18896, 18898, 19037,
18854
18903
1535, 1540, 1614, 2883, 3254, 3332,
3396, 3595, 3632, 4008, 4055, 4213,
4220, 4235, 4251, 4465, 4596, 4907,
5154, 5297, 5302, 5329, 5345, 5477,
5613, 5632, 5636, 5743, 5988, 6008,
6010, 6190, 6487, 6592, 6691, 6694,
6716, 6735, 7007, 7075, 7109, 17735,
721

Desinstitucionalização psiquiátrica
Desmame precoce
Detecção do abuso de substâncias
Diabetes mellitus

Diagnóstico

Diagnóstico de enfermagem

17849, 18286, 19136
18826
19101
18600
1654, 1738, 1802, 1852, 1935, 1954,
1990, 2137, 2168, 2228, 2269, 2417,
2443, 2541, 2559, 2619, 2633, 2697,
2772, 3044, 3072, 3129, 3145, 3306,
3331, 3444, 3496, 3597, 3617, 3683,
3827, 3837, 3869, 3928, 3955, 3979,
4070, 4097, 4110, 4258, 4365, 4427,
4434, 4445, 4512, 4566, 4808, 4921,
5001, 5207, 5245, 5265, 5290, 5317,
5420, 5561, 5659, 5685, 5708, 5777,
5823, 5927, 6069, 6100, 6275, 6307,
6312, 6370, 6386, 6464, 6545, 6549,
6581, 6602, 6616, 6628, 6800, 6849,
6895, 6957, 6968, 7018, 7974, 14881,
17130, 17600, 18187, 18212, 18276,
18333, 18381, 18435, 18558, 18750,
18890, 19135, 17515, 17614, 17641,
18613, 18620, 18682, 18734, 18751,
18792, 18816, 18891, 19083
2793, 3629, 4599, 5766, 6084, 6355,
6859, 7599, 7970, 14206, 17170,
17506, 17581, 18227, 18387, 18834
1433, 1436, 1442, 1449, 1456, 1567,
1627, 1629, 1699, 1719, 1726, 1764,
1789, 1810, 1873, 1978, 2011, 2025,
2047, 2109, 2131, 2276, 2290, 2296,
2351, 2357, 2369, 2391, 2479, 2498,
2524, 2531, 2547, 2594, 2597, 2598,
2606, 2697, 2717, 2728, 2778, 2820,
2857, 2930, 2940, 2970, 3073, 3147,
3342, 3418, 3423, 3427, 3441, 3442,
3517, 3520, 3526, 3591, 3666, 3676,
3718, 3803, 3807, 3865, 3897, 3898,
3965, 3993, 4123, 4124, 4176, 4181,
4257, 4289, 4304, 4341, 4375, 4391,
4520, 4756, 4859, 4926, 4951, 4953,
4956, 4968, 4985, 4988, 5032, 5034,
5038, 5122, 5141, 5201, 5210, 5331,
5363, 5364, 5369, 5374, 5407, 5499,
5629, 5658, 5754, 5767, 5772, 5849,
5853, 5856, 5859, 5954, 5979, 6095,
6121, 6127, 6154, 6173, 6268, 6269,
6282, 6285, 6288, 6372, 6379, 6385,
6389, 6396, 6480, 6488, 6585, 6588,
6714, 6749, 6759, 6781, 6816, 6883,
6923, 6929, 13671, 17054, 17055,
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Diagnóstico por imagem
Diagnóstico tardio
Diálise renal

Dieta
Dimensionamento de pessoal
Direito à saúde

Direitos humanos

Direitos reprodutivos
Doação e transplante de órgãos
Docente de enfermagem

Docentes

17057, 17073, 17090, 17092, 17096,
17198, 17208, 17216, 17219, 17345,
17415, 17417, 17423, 17460, 17477,
17530, 17648, 17695, 17785, 17814,
17846, 17893, 17983, 18015, 18035,
18059, 18069, 18084, 18144, 18166,
18309, 18355, 18366, 18368, 18456,
19097, 19110, 19124, 19128, 17856,
18844, 18897
1580, 4121, 6587, 19077
6575, 6640, 6918, 6956, 17627,
17636, 17797, 18553, 18677
3993, 4016, 4279, 4332, 4377, 4468,
4755, 4763, 4901, 4963, 5051, 5227,
5404, 5414, 5731, 5944, 5989, 6012,
6273, 6276, 6626, 6774, 6793, 6892,
7017, 16981, 16993, 17242, 17656,
17716, 17819, 17822, 17948, 18054,
18397, 18413, 18784, 18861, 18893
18965
19117
2213, 2884, 3176, 3796, 3881, 4517,
4675, 4989, 5091, 5096, 5642, 6195,
6484, 6607, 6629, 6893, 6917, 7019,
17279, 18730
1464, 2249, 3227, 3976, 4515, 5018,
5091, 5371, 5624, 7658, 7752, 8468,
18641, 18678, 18730
4515, 4518, 5438, 6470, 6946, 18889
19109
1462, 1530, 1532, 1537, 1559, 1590,
1686, 1700, 1726, 1761, 1833, 1891,
1965, 2026, 2039, 2153, 2262, 2265,
2288, 2309, 2319, 2401, 2402, 2456,
2474, 2481, 2710, 2741, 2875, 2977,
2979, 3077, 3229, 3233, 3252, 3289,
3354, 3619, 3673, 3770, 3794, 3921,
3974, 4193, 4247, 4443, 4601, 4622,
4640, 4717, 4753, 4848, 4910, 4973,
5082, 5087, 5103, 5308, 5468, 5576,
5741, 5757, 5780, 5783, 5790, 5862,
5870, 5937, 5956, 6003, 6032, 6234,
6283, 6493, 6548, 6604, 6675, 6902,
6970, 7060, 17157, 17398, 17670,
18402, 18549, 18805, 18983
1615, 1713, 1908, 2083, 2411, 3341,
3438, 3454, 3665, 4018, 4026, 4390,
4976, 5124, 5137, 5206, 5255, 6571,
7035, 17783, 17899, 17933, 17962,
18735
723

Documentos
Doença crônica

Doença Falciforme
Doença mental
Doenças cardiovasculares

Doenças sexualmente transmissíveis

Dor

8520, 18590
1431, 1544, 1546, 1564, 1703, 1974,
2066, 2168, 2320, 2360, 2403, 2404,
2462, 2758, 2802, 2822, 2846, 2942,
3279, 3410, 3492, 3721, 3735, 3954,
3966, 4053, 4208, 4589, 4774, 4824,
4963, 4964, 5111, 5198, 5245, 5263,
5279, 5414, 5525, 5526, 5595, 5617,
5733, 5744, 5769, 5778, 5823, 5883,
6071, 6088, 6128, 6165, 6189, 6267,
6273, 6278, 6285, 6307, 6308, 6326,
6333, 6445, 6452, 6464, 6630, 6858,
6930, 7139, 7142, 8973, 17258,
17261, 17301, 17303, 17369, 17600,
17812, 17904, 17948, 18174, 18202,
18240, 18276, 18303, 18617, 18767,
18851, 18969, 19021, 19023, 17217,
17536, 18685
17826, 18763, 18986
18829
1861, 2790, 3169, 3754, 4140, 4289,
4412, 4452, 4650, 4742, 4892, 4916,
5484, 5487, 5769, 5800, 5941, 6053,
6148, 6150, 6302, 6338, 6488, 6530,
6567, 6711, 6816, 6861, 6868, 17697,
18003, 18433, 18554, 18981
1498, 2161, 2216, 2389, 2415, 2527,
2608, 2812, 3139, 3225, 3321, 3497,
3755, 3846, 3937, 4059, 4122, 4142,
4181, 4260, 4334, 4369, 4392, 4515,
4665, 4684, 4760, 5086, 5200, 5362,
5365, 5386, 5508, 5873, 5877, 6013,
6318, 6330, 6702, 6853, 7938, 7974,
13049, 17056, 17058, 17111, 17993,
18018, 18142, 18195, 19064
1425, 1566, 1567, 1703, 1792, 1832,
1974, 2067, 2287, 2293, 2298, 2343,
2352, 2377, 2400, 2403, 2404, 2563,
2718, 2804, 2846, 2942, 3019, 3074,
3092, 3096, 3180, 3381, 3391, 3532,
3598, 3612, 3628, 3700, 3785, 3804,
3953, 3966, 4118, 4168, 4179, 4295,
4402, 4451, 4501, 4606, 4672, 4852,
4874, 4886, 4941, 5003, 5162, 5191,
5221, 5249, 5258, 5261, 5578, 5911,
5998, 6033, 6038, 6067, 6088, 6269,
6367, 6378, 6489, 6526, 6728, 6967,
6977, 6996, 7008, 7024, 7078, 16969,
17398, 17406, 17445, 17452, 17625,
17747, 17905, 18005, 18063, 18257,
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18703, 18781, 18801, 18814, 18945,
19063
Dor crônica
19096
Dor lombar
2075, 2997, 4588, 5111, 5127, 6649,
6966, 18597
Dor musculoesquelética
18645
Dor pós-operatória
1978, 2774, 2785, 2838, 2974, 3274,
3367, 3484, 4825, 5175, 5283, 5535,
5913, 6404, 6674, 18588, 19105
Downsizing organizacional
2329, 2604, 2993, 3273, 3393, 3493,
3515, 3786, 4214, 4353, 4895, 4897,
5088, 5350, 5524, 5623, 5839, 5973,
6002, 6082, 6083, 6425, 6667, 6910,
17134, 18562
Drogadição
17009, 18434, 18824
Drogas
7634, 7651, 7949, 7982, 17017,
18131, 18592, 18759, 18807
Drogas ilícitas
17504, 18600, 19082
Economia da enfermagem
18923
Educação
1648, 3839, 4046, 5722, 6062, 6978,
7118, 7160, 7204, 7221, 13052,
15405, 17443, 17469, 17649, 17725,
17857, 18178, 18182, 18266, 18338,
18376, 18682, 18998, 19020, 19039
Educação à distância
3238, 3380, 3413, 3508, 3727, 3869,
4010, 4307, 4372, 4414, 4584, 4585,
4793, 4900, 4932, 5082, 5106, 5170,
5179, 6041, 6261, 6731, 6819, 6987,
13108, 13674, 17065, 17071, 17473,
17737, 17845, 17880, 18008, 18822,
19039, 19106, 19109
Educação básica
14870, 18589
Educação continuada em enfermagem 1467, 1472, 1482, 1495, 1745, 1796,
1986, 2089, 2185, 2248, 2249, 2254,
2261, 2281, 2314, 2379, 2436, 2558,
2620, 2721, 2794, 2812, 2825, 2851,
2922, 2964, 3046, 3149, 3171, 3175,
3470, 3503, 3539, 3582, 3727, 3877,
4093, 4193, 4309, 4400, 4900, 4949,
5062, 5332, 5349, 5394, 5399, 5434,
5468, 5907, 5991, 6003, 6093, 6223,
6585, 6595, 6657, 6712, 13108,
13674, 18045, 18327, 18612, 18812
Educação de pós-graduação em
1574, 1626, 1709, 2199, 2484, 2806,
enfermagem
3636, 4276, 4523, 5783, 6515, 16982,
17517, 17937, 18805
Educação em Enfermagem
1451, 1508, 1519, 1521, 1530, 1532,
1547, 1548, 1553, 1569, 1572, 1586,
1590, 1612, 1614, 1632, 1660, 1664,
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1686, 1690, 1728, 1730, 1732, 1753,
1760, 1771, 1785, 1821, 1826, 1827,
1832, 1835, 1843, 1854, 1871, 1880,
1890, 1892, 1896, 1898, 1901, 1904,
1908, 1923, 1924, 1944, 1965, 1985,
2004, 2007, 2032, 2039, 2046, 2051,
2053, 2057, 2068, 2090, 2095, 2112,
2120, 2149, 2153, 2189, 2219, 2262,
2264, 2265, 2267, 2288, 2297, 2309,
2354, 2364, 2378, 2401, 2410, 17969,
18581, 18612, 18715, 18779, 18990
2411, 2418, 2454, 2456, 2457, 2471,
2474, 2480, 2486, 2504, 2512, 2539,
2553, 2555, 2600, 2617, 2627, 2628,
2642, 2653, 2662, 2680, 2710, 2711,
2735, 2741, 2745, 2775, 2805, 2824,
2848, 2875, 2890, 2892, 2902, 2923,
2936, 2963, 3003, 3008, 3066, 3089,
3090, 3105, 3116, 3117, 3119, 3131,
3133, 3137, 3157, 3165, 3184, 3193,
3223, 3229, 3230, 3231, 3248, 3252,
3263, 3289, 3307, 3335, 3353, 3354,
3375, 3380, 3398, 3399, 3429, 3430,
3453, 3508, 3510, 3513, 3548, 3565,
3619, 3622, 3642, 3644, 3655, 3667,
3673, 3674, 3681, 3689, 3690, 3741,
3747, 3770, 3775, 3794, 3798, 3802,
3817, 3842, 3843, 3844, 3871, 3886,
3887, 3921, 3931, 3961, 3962, 3970,
3974, 3990, 4026, 4047, 4067, 4088,
4089, 4103, 4132, 4143, 4150, 4152,
4160, 4193, 4195, 4196, 4212, 4222,
4243, 4244, 4247, 4270, 4278, 4283,
4306, 4323, 4370, 4372, 4390, 4395,
4400, 4401, 4426, 4443, 4476, 4504,
4516, 4535, 4540, 4547, 4553, 4575,
4601, 4621, 4625, 4627, 4640, 4649,
4737, 4753, 4776, 4793, 4816, 4818,
4832, 4846, 4848, 4885, 4894, 4910,
4917, 4932, 4933, 4945, 4973, 4983,
5012, 5013, 5082, 5093, 5103, 5106,
5108, 5146, 5147, 5184, 5206, 5238,
5308, 5313, 5318, 5321, 5322, 5327,
5333, 5334, 5355, 5394, 5401, 5417,
5422, 5426, 5434, 5468, 5495, 5511,
5513, 5542, 5544, 5576, 5588, 5612,
5657, 5669, 5747, 5752, 5757, 5771,
5773, 5783, 5790, 5819, 5829, 5862,
5864, 5870, 5872, 5886, 5890, 5907,
5929, 5936, 5937, 5950, 5956, 5976,
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Educação em saúde

5992, 6000, 6003, 6005, 6020, 6023,
6024, 6026, 6032, 6041, 6076, 6090,
6194, 6230, 6234, 6283, 6292, 6339,
6372, 6418, 6478, 6479, 6498, 6504,
6525, 6548, 6550, 6552, 6555, 6556,
6564, 6695, 6712, 6773, 6775, 6801,
6803, 6821, 6827, 6848, 6879, 6945,
6947, 6998, 7038, 7074, 7676, 7706,
7808, 13057, 13077, 14800, 14808,
17045, 17046, 17140, 17156, 17157,
17203, 17244, 17271, 17287, 17320,
17327, 17343, 17373, 17481, 17510,
17589, 17737, 17777, 17824, 17876,
17942, 17960, 17963, 17971, 18045,
18051, 18086, 18162, 18206, 18261,
18279, 18347, 18354, 18582, 18627,
18753, 18765, 18813, 18939, 18953,
19110, 19121
1426, 1480, 1492, 1498, 1511, 1522,
1533, 1551, 1575, 1583, 1589, 1592,
1593, 1602, 1617, 1621, 1650, 1651,
1665, 1691, 1712, 1713, 1714, 1746,
1755, 1757, 1763, 1767, 1774, 1779,
1798, 1801, 1809, 1880, 1890, 1919,
1926, 1941, 1946, 1984, 1992, 1996,
2003, 2021, 2097, 2104, 2115, 2139,
2148, 2154, 2182, 2184, 2190, 2195,
2251, 2378, 2383, 2389, 2417, 2429,
2431, 2438, 2453, 2483, 2489, 2496,
2513, 2557, 2616, 2623, 2633, 2678,
2703, 2706, 2839, 2859, 2865, 2885,
2888, 2889, 2891, 2894, 2896, 2909,
2915, 2916, 2937, 2938, 2944, 2953,
3054, 3065, 3072, 3112, 3179, 3212,
3240, 3248, 3291, 3306, 3319, 3331,
3355, 3407, 3433, 3445, 3449, 3454,
3519, 3559, 3580, 3608, 3609, 3617,
3624, 3641, 3646, 3715, 3729, 3743,
3759, 3817, 3823, 3829, 3837, 3841,
3848, 3870, 3893, 3895, 3979, 3994,
3997, 4028, 4059, 4104, 4110, 4115,
4126, 4171, 4184, 4199, 4207, 4237,
4258, 4263, 4267, 4315, 4335, 4343,
4400, 4427, 4445, 4466, 4471, 4488,
4523, 4570, 4577, 4598, 4628, 4644,
4649, 4700, 4709, 4713, 4718, 4728,
4730, 4732, 4739, 4801, 4815, 4860,
4931, 5023, 5030, 5031, 5035, 5037,
5046, 5058, 5065, 5078, 5093, 5095,
5107, 5110, 5119, 5146, 5152, 5163,
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Educação permanente em saúde
Educação Profissional em Saúde
Pública
Educação profissionalizante

Educação superior

5179, 5190, 5200, 5202, 5206, 5217,
5254, 5256, 5262, 5265, 5268, 5285,
5292, 5318, 5320, 5322, 5396, 5414,
5425, 5521, 5612, 5615, 5620, 5621,
5628, 5645, 5657, 5658, 5661, 5696,
5723, 5741, 5777, 5778, 5781, 5788,
5802, 5809, 5812, 5858, 5905, 5916,
5949, 5978, 5993, 6023, 6069, 6081,
6155, 6159, 6160, 6161, 6166, 6194,
6223, 6230, 6261, 6266, 6278, 6309,
6330, 6335, 6359, 6371, 6373, 6374,
6377, 6384, 6395, 6408, 6442, 6449,
6454, 6455, 6456, 6460, 6483, 6486,
6507, 6548, 6549, 6562, 6565, 6571,
6583, 6585, 6611, 6616, 6650, 6657,
6679, 6703, 6731, 6765, 6783, 6797,
6821, 6835, 6850, 6854, 6864, 6865,
6895, 6935, 6940, 7018, 7092, 7108,
7146, 7588, 7641, 7650, 7666, 7706,
13108, 13674, 16994, 17056, 17103,
17117, 17132, 17144, 17146, 17178,
17203, 17213, 17218, 17232, 17247,
17290, 17295, 17300, 17301, 17354,
17478, 17515, 17540, 17550, 17604,
17647, 17710, 17745, 17765, 17772,
17885, 17902, 17928, 17931, 17932,
17934, 17936, 18026, 18125, 18186,
18187, 18188, 18193, 18195, 18197,
18199, 18247, 18250, 18276, 18277,
18292, 18400, 18437, 18605, 18610,
18613, 18621, 18636, 18718, 18737,
18783, 18871, 18941, 18967, 18996,
19061, 19064, 19123
17220, 17649, 17919, 17935, 19098
17919, 19108
2174, 2325, 2389, 2445, 2653, 2903,
3252, 3289, 3353, 3802, 3962, 4406,
4582, 4621, 4627, 4640, 4717, 4776,
4814, 4949, 4983, 5099, 5206, 5238,
5498, 5669, 6003, 6183, 6199, 6234,
6483, 6525, 6556, 17971, 18735,
18951
2309, 2344, 3193, 3341, 3429, 3437,
3438, 3817, 3843, 3871, 3887, 4412,
4523, 4575, 4582, 4622, 4973, 5333,
5669, 5741, 5783, 5819, 5862, 5956,
5976, 6005, 6023, 6199, 6292, 6478,
6498, 6504, 6675, 6773, 13669,
17422, 17845, 17877, 18548, 18552,
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Eixo hipotálamo - pituitária - adrenal
Embalagem de produtos
EN 1499
Endoftalmite
Endotoxina
Enfermagem

18765, 18931, 18939, 19012, 19086
19120
4336, 18757
18914
19148
19119
1481, 1494, 1509, 1552, 1553, 1669,
1701, 1736, 1767, 1768, 1838, 1839,
1849, 1853, 1905, 1915, 1937, 1982,
2098, 2163, 2166, 2174, 2264, 2272,
2274, 2277, 2299, 2359, 2362, 2406,
2533, 2558, 2638, 2639, 2667, 2702,
2766, 2879, 2904, 3053, 3056, 3057,
3068, 3127, 3133, 3174, 3189, 3191,
3222, 3263, 3282, 3323, 3348, 3354,
3364, 3373, 3380, 3409, 3428, 3430,
3437, 3467, 3476, 3498, 3555, 3556,
3582, 3681, 3684, 3701, 3710, 3780,
3816, 3825, 3844, 3891, 3924, 3986,
4051, 4058, 4066, 4143, 4167, 4186,
4188, 4215, 4261, 4268, 4283, 4308,
4330, 4334, 4429, 4466, 4469, 4476,
4478, 4527, 4528, 4595, 4605, 4613,
4620, 4645, 4711, 4779, 4814, 4832,
5054, 5057, 5077, 5085, 5097, 5120,
5199, 5351, 5388, 5481, 5771, 5930,
6824, 6828, 6829, 6830, 6832, 6834,
6836, 6838, 6839, 6840, 6841, 6843,
6844, 6845, 6846, 6847, 6849, 6850,
6851, 6852, 6854, 6855, 6856, 6857,
6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863,
6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869,
6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875,
6876, 6877, 6878, 6880, 6881, 6883,
6884, 6884, 6885, 6887, 6888, 6889,
6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895,
6895, 6896, 6897, 6898, 6898, 6899,
6900, 6903, 6904, 6908, 6910, 6911,
6913, 6914, 6915, 6917, 6927, 6928,
6929, 6930, 6931, 6932, 6934, 6935,
6937, 6938, 6940, 6945, 6948, 6951,
6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957,
6958, 6959, 6960, 6965, 6968, 6969,
6970, 6972, 6973, 6974, 6988, 6989,
6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 7060,
7493, 7494, 7521, 7584, 7585, 7586,
7590, 7641, 7703, 7807, 7808, 7809,
7812, 7813, 8041, 8043, 8053, 8078,
8674, 8676, 8678, 8679, 8681, 8682,
8711, 9040, 9041, 13045, 13063,
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13669, 16004, 16993, 16996, 17006,
17008, 17009, 17014, 17017, 17019,
17022, 17024, 17025, 17026, 17027,
17028, 17029, 17030, 17031, 17032,
17033, 17034, 17035, 17036, 17037,
17038, 17040, 17041, 17042, 17044,
17046, 17047, 17048, 17056, 17058,
17059, 17060, 17061, 17062, 17063,
17064, 17065, 17066, 17067, 17068,
17071, 17073, 17077, 17078, 17079,
17080, 17083, 17086, 17093, 17102,
17103, 17104, 17105, 17108, 17110,
17113, 17115, 17120, 17121, 17124,
17132, 17134, 17135, 17137, 17138,
17139, 17140, 17142, 17144, 17145,
17146, 17152, 17158, 17159, 17167,
17169, 17171, 17172, 17174, 17175,
17180, 17182, 17189, 17193, 17194,
17196, 17197, 17198, 17200, 17201,
17215, 17221, 17225, 17228, 17229,
17230, 17232, 17233, 17234, 17235,
17236, 17237, 17238, 17240, 17241,
17244, 17245, 17248, 17249, 17250,
17252, 17253, 17254, 17255, 17260,
17263, 17264, 17284, 17286, 17288,
17290, 17292, 17300, 17301, 17303,
17305, 17308, 17309, 17312, 17313,
17333, 17335, 17340, 17342, 17343,
17344, 17347, 17348, 17366, 17375,
17377, 17379, 17380, 17382, 17383,
17392, 17402, 17405, 17412, 17413,
17422, 17425, 17428, 17430, 17432,
17433, 17434, 17437, 17439, 17449,
17454, 17458, 17469, 17473, 17476,
17478, 17480, 17483, 17484, 17485,
17489, 17490, 17492, 17493, 17497,
17499, 17500, 17501, 17506, 17509,
17514, 17515, 17517, 17518, 17519,
17520, 17524, 17526, 17527, 17529,
17550, 17552, 17558, 17568, 17579,
17583, 17584, 17592, 17598, 17600,
17603, 17604, 17606, 17610, 17613,
17632, 17635, 17642, 17644, 17647,
17649, 17650, 17657, 17658, 17660,
17662, 17665, 17668, 17684, 17686,
17696, 17706, 17711, 17713, 17716,
17721, 17722, 17723, 17724, 17725,
17733, 17736, 17741, 17742, 17743,
17748, 17757, 17758, 17762, 17763,
17764, 17766, 17767, 17768, 17769,
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17770, 17771, 17772, 17773, 17774,
17775, 17777, 17778, 17779, 17780,
17781, 17783, 17785, 17786, 17788,
17789, 17790, 17795, 17796, 17799,
17800, 17802, 17804, 17806, 17809,
17810, 17811, 17813, 17814, 17815,
17819, 17820, 17829, 17835, 17836,
17839, 17840, 17849, 17850, 17851,
17852, 17853, 17854, 17855, 17856,
17857, 17858, 17859, 17861, 17863,
17864, 17866, 17867, 17868, 17869,
17870, 17871, 17872, 17873, 17874,
17877, 17880, 17882, 17883, 17893,
17896, 17899, 17907, 17912, 17919,
17920, 17922, 17930, 17934, 17936,
17939, 17940, 17942, 17946, 17947,
17948, 17949, 17950, 17951, 17952,
17957, 17958, 17959, 17960, 17961,
17962, 17965, 17967, 17970, 17984,
17986, 17987, 17988, 17990, 17992,
17993, 17994, 17995, 17997, 17998,
18000, 18002, 18004, 18005, 18006,
18009, 18010, 18011, 18013, 18014,
18019, 18020, 18022, 18024, 18025,
18029, 18030, 18031, 18033, 18037,
18038, 18041, 18050, 18051, 18055,
18056, 18057, 18062, 18068, 18069,
18070, 18072, 18074, 18076, 18077,
18081, 18082, 18085, 18088, 18089,
18094, 18095, 18112, 18115, 18118,
18120, 18121, 18122, 18124, 18128,
18129, 18131, 18136, 18137, 18139,
18143, 18157, 18162, 18166, 18167,
18168, 18169, 18171, 18177, 18178,
18180, 18181, 18182, 18185, 18186,
18188, 18193, 18197, 18199, 18201,
18203, 18208, 18209, 18211, 18212,
18213, 18214, 18215, 18216, 18217,
18218, 18219, 18220, 18221, 18222,
18223, 18224, 18226, 18227, 18228,
18229, 18232, 18234, 18235, 18236,
18238, 18239, 18240, 18242, 18248,
18252, 18254, 18255, 18260, 18264,
18265, 18266, 18267, 18268, 18269,
18270, 18271, 18274, 18275, 18277,
18278, 18280, 18288, 18291, 18292,
18293, 18297, 18300, 18301, 18302,
18306, 18316, 18318, 18321, 18322,
18323, 18324, 18325, 18326, 18332,
18335, 18336, 18341, 18342, 18343,
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18344, 18345, 18346, 18358, 18359,
18361, 18367, 18369, 18370, 18372,
18373, 18376, 18377, 18378, 18379,
18380, 18382, 18386, 18387, 18388,
18391, 18392, 18393, 18394, 18395,
18396, 18397, 18398, 18399, 18400,
18401, 18402, 18408, 18409, 18410,
18411, 18412, 18414, 18416, 18422,
18423, 18424, 18427, 18430, 18431,
18432, 18433, 18434, 18436, 18437,
18440, 18446, 18448, 18453, 18455,
18456, 18461, 18462, 18465, 18467,
18469, 18470, 18471, 18472, 18473,
18474, 18475, 18476, 18477, 18478,
18479, 18480, 18481, 18482, 18483,
18484, 18485, 18486, 18487, 18488,
18489, 18491, 18492, 18493, 18494,
18495, 18496, 18497, 18498, 18499,
18500, 18501, 18502, 18503, 18504,
18505, 18506, 18507, 18508, 18509,
18510, 18511, 18512, 18513, 18514,
18515, 18516, 18517, 18518, 18519,
18520, 18521, 18522, 18523, 18524,
18525, 18526, 18527, 18528, 18529,
18530, 18531, 18532, 18533, 18534,
18535, 18536, 18537, 18538, 18539,
18540, 18541, 18542, 18543, 18544,
18545, 18546, 18548, 18550, 18553,
18554, 18558, 18560, 18562, 18564,
18567, 18571, 18582, 18585, 18605,
18606, 18610, 18612, 18619, 18631,
18632, 18635, 18643, 18660, 18681,
18701, 18706, 18708, 18712, 18717,
18721, 18727, 18732, 18733, 18735,
18736, 18739, 18743, 18748, 18751,
18754, 18759, 18761, 18762, 18763,
18764, 18766, 18775, 18776, 18783,
18799, 18804, 18806, 18808, 18809,
18811, 18812, 18815, 18818, 18825,
18826, 18827, 18836, 18840, 18847,
18848, 18853, 18855, 18857, 18863,
18869, 18877, 18878, 18880, 18883,
18885, 18886, 18893, 18908, 18909,
18912, 18913, 18916, 18922, 18931,
18937, 18943, 18946, 18947, 18948,
18949, 18951, 18956, 18957, 18970,
18972, 18975, 18977, 18979, 18980,
18981, 18990, 18993, 19009, 19010,
19011, 19012, 19013, 19016, 19022,
19024, 19042, 19045, 19048, 19052,
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Enfermagem - Educação
Enfermagem baseada em evidências
Enfermagem da família
Enfermagem em emergência

Enfermagem familiar

Enfermagem geriátrica

Enfermagem na atenção primária
Enfermagem neonatal

19054, 19056, 19080, 19088, 19091,
19092, 19099, 19100, 19106, 19108,
19111, 19116, 19118, 19134, 19145,
19137, 19142
17708, 18819, 18822
6409, 6618, 6877, 6903, 17355,
17931, 17943, 18849, 18850
7123, 18825, 19147
3058, 3266, 3691, 3766, 3818, 3858,
3883, 3990, 4084, 4164, 4325, 4590,
4599, 4611, 4726, 4735, 4862, 4952,
5015, 5298, 5301, 5399, 5540, 5579,
5586, 5596, 5675, 5681, 5865, 5889,
5903, 5947, 5990, 6152, 6241, 6299,
6401, 6415, 6421, 6475, 6599, 6807,
6910, 16989, 17314, 17825, 17841,
18194, 18350, 18568, 18962
4055, 4060, 4109, 4120, 4180, 4214,
4314, 4332, 4349, 4351, 4438, 4446,
4447, 4454, 4505, 4507, 4596, 4631,
4661, 4695, 4704, 4714, 4728, 4735,
4745, 4773, 4845, 4903, 4969, 5022,
5075, 5110, 5119, 5158, 5256, 5365,
5412, 5428, 5504, 5514, 5534, 5656,
5858, 5891, 5896, 5897, 5927, 5964,
5966, 5971, 5974, 6036, 6040, 6081,
6177, 6221, 6248, 6389, 6394, 6395,
6455, 6689, 6697, 6725, 6734, 6763,
6812, 17152, 17217, 17403, 17503,
17782, 17938, 18088, 18256, 18720
1461, 2181, 2688, 3128, 3230, 3307,
3637, 3961, 3992, 3999, 4112, 4153,
4179, 4232, 4274, 4315, 4427, 4457,
4489, 4502, 4602, 4626, 4666, 4675,
4690, 4713, 4722, 4824, 4885, 5029,
5041, 5064, 5066, 5076, 5118, 5125,
5209, 5264, 5377, 5398, 5400, 5404,
5453, 5461, 5465, 5506, 5527, 5530,
5532, 5552, 5792, 5811, 5812, 5824,
5869, 5904, 5932, 5943, 6114, 6180,
6212, 6262, 6285, 6288, 6302, 6309,
6336, 6403, 6465, 6477, 6501, 6524,
6636, 6650, 6750, 6751, 6766, 6809,
6818, 6870, 6906, 16983, 17332,
17339, 17593, 18009, 18027, 18116,
18233, 18244, 18294, 18313, 18355,
18419, 18444, 18982
18953
2605, 2719, 2900, 2905, 2917, 3192,
3352, 3395, 3520, 3692, 3706, 3722,
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Enfermagem obstétrica

Enfermagem oncológica

3793, 3799, 3872, 3908, 4081, 4200,
4229, 4230, 4300, 4417, 4435, 4441,
4486, 4537, 4574, 4606, 4610, 4738,
4790, 5011, 5081, 5094, 5115, 5134,
5162, 5163, 5208, 5211, 5232, 5314,
5338, 5350, 5378, 5379, 5392, 5397,
5439, 5511, 5512, 5591, 5597, 5606,
5644, 5661, 5874, 5911, 5926, 5980,
6004, 6033, 6038, 6048, 6143, 6186,
6202, 6228, 6251, 6257, 6271, 6378,
6471, 6517, 6526, 6541, 6585, 6606,
6674, 6762, 6769, 6817, 6916, 6971,
7067, 7147, 7165, 7602, 15517,
17002, 17010, 17207, 17350, 17353,
17452, 17496, 17521, 17661, 17717,
17828, 18084, 18123, 18375, 18425,
18466, 18713, 18814, 18907, 19037,
19044
1454, 1515, 1742, 1872, 1991, 2047,
2296, 2307, 2321, 2322, 2324, 2589,
2636, 2672, 2829, 2832, 2918, 2945,
3015, 3048, 3098, 3112, 3153, 3207,
3291, 3327, 3404, 3417, 3420, 3448,
3547, 3680, 3700, 3702, 3705, 3708,
3709, 3712, 3870, 3920, 4081, 4083,
4087, 4127, 4157, 4189, 4210, 4226,
4275, 4276, 4284, 4293, 4306, 4327,
4384, 4472, 4657, 4702, 4729, 4816,
4882, 4928, 4934, 4960, 5169, 5293,
5305, 5322, 5347, 5352, 5396, 5408,
5421, 5451, 5483, 5606, 5611, 5635,
5639, 5654, 5693, 5734, 5735, 5863,
5873, 5882, 5893, 5895, 5915, 5919,
5987, 5995, 6025, 6027, 6113, 6115,
6117, 6151, 6198, 6222, 6226, 6232,
6235, 6236, 6240, 6291, 6383, 6396,
6496, 6516, 6531, 6603, 6612, 6651,
6656, 6658, 6668, 6695, 6729, 6798,
6825, 7079, 7118, 7128, 7148, 8096,
8102, 8106, 8113, 8118, 17143,
17411, 17474, 17512, 17521, 17535,
17586, 17773, 17776, 17956, 17985,
18097, 18204, 18320, 18330, 18856,
18968, 19015, 19127, 19140, 19141
1571, 1812, 2000, 2138, 2311, 2723,
2844, 2954, 3100, 3256, 3473, 3482,
3668, 4107, 4177, 4209, 4240, 4241,
4282, 4340, 4346, 4350, 4359, 4360,
4381, 4405, 4464, 4469, 4542, 4581,
4629, 4641, 4661, 4672, 4719, 4734,
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Enfermagem pediátrica

Enfermagem perioperatória

4805, 4833, 4871, 4923, 5110, 5269,
5311, 5380, 5403, 5415, 5475, 5521,
5537, 5588, 5671, 5706, 5786, 5826,
5834, 5835, 5854, 5921, 5934, 5938,
5949, 5974, 5984, 6093, 6096, 6118,
6191, 6269, 6323, 6345, 6352, 6355,
6449, 6497, 6514, 6521, 6523, 6553,
6575, 6578, 6586, 6588, 6596, 6605,
6633, 6756, 6866, 6877, 6918, 6934,
6936, 7001, 7002, 7683, 17195,
17298, 17401, 17479, 17507, 17601,
18037, 18145, 18272, 18311, 18334,
18628, 18630, 18882, 18950, 18963,
19041, 19113
1799, 1888, 1897, 1951, 2013, 2061,
2160, 2184, 2298, 2310, 2348, 2396,
2398, 2432, 2434, 2505, 2566, 2613,
2773, 2831, 2966, 3160, 3259, 3260,
3272, 3298, 3422, 3449, 3459, 3470,
3475, 3504, 3678, 3692, 3723, 3725,
3735, 3771, 3785, 3868, 3892, 3908,
3911, 3980, 3996, 4030, 4061, 4064,
4168, 4231, 4238, 4241, 4267, 4277,
4286, 4287, 4304, 4351, 4438, 4450,
4464, 4470, 4589, 4642, 4688, 4774,
4805, 4825, 4858, 4893, 4897, 4920,
4929, 4930, 4933, 5002, 5016, 5017,
5024, 5061, 5065, 5110, 5138, 5251,
5289, 5295, 5385, 5387, 5389, 5391,
5392, 5427, 5463, 5555, 5563, 5633,
5634, 5670, 5704, 5733, 5780, 5782,
5793, 5814, 5826, 5832, 5837, 5860,
5881, 5891, 5917, 5938, 6037, 6103,
6177, 6187, 6197, 6217, 6267, 6463,
6509, 6511, 6513, 6518, 6566, 6605,
6669, 6726, 6728, 6740, 6761, 6767,
6979, 7117, 7123, 8106, 8113, 8123,
16977, 16995, 17230, 17231, 17400,
17406, 17409, 17436, 17516, 17594,
17599, 17706, 17755, 17760, 17784,
17803, 17805, 17904, 17989, 17991,
17999, 18039, 18073, 18092, 18184,
18312, 18371, 18375, 18584, 18617,
18786, 18788, 18825, 18854, 19031,
19075
2369, 2987, 3095, 3242, 3273, 3359,
3361, 3364, 3441, 3812, 3857, 3983,
4124, 4218, 4223, 4227, 4228, 4312,
4337, 4386, 4407, 4452, 4659, 4706,
4791, 4825, 4877, 4906, 4915, 4944,
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Enfermagem psiquiátrica

Enfermagem transcultural

Enfermagem-Educação
Enfermeira

4951, 4977, 5030, 5132, 5370, 5374,
5528, 5535, 5602, 5637, 5836, 5867,
5916, 5935, 6016, 6064, 6121, 6188,
6266, 6641, 6674, 6701, 6757, 6984,
7107, 7158, 7685, 17069, 17654,
17688, 17952, 18165, 18308, 18454,
18566, 18728, 18729
1559, 1572, 1603, 1614, 1664, 1682,
1697, 1797, 1875, 1920, 1948, 1959,
1981, 1987, 2008, 2018, 2111, 2121,
2162, 2196, 2209, 2211, 2212, 2222,
2292, 2306, 2345, 2517, 2612, 2707,
2761, 2806, 2811, 2835, 2893, 2908,
2935, 2985, 2986, 2992, 2996, 3086,
3089, 3124, 3158, 3266, 3271, 3297,
3316, 3335, 3388, 3396, 3398, 3399,
3405, 3450, 3462, 3481, 3503, 3570,
3632, 3643, 3688, 3695, 3734, 3758,
3769, 3784, 3843, 3866, 3894, 3910,
3922, 3949, 3956, 4008, 4011, 4043,
4089, 4090, 4108, 4159, 4197, 4198,
4213, 4216, 4220, 4243, 4244, 4251,
4256, 4329, 4348, 4363, 4364, 4406,
4411, 4426, 4436, 4465, 4516, 4636,
4724, 4769, 4787, 4799, 4830, 4889,
4890, 5026, 5116, 5154, 5170, 5171,
5177, 5182, 5184, 5190, 5217, 5253,
5267, 5274, 5277, 5302, 5340, 5345,
5432, 5477, 5479, 5523, 5539, 5632,
5638, 5664, 5666, 5686, 5700, 5730,
5736, 5740, 5743, 5745, 5748, 5765,
5789, 5866, 5871, 5939, 5943, 5981,
6018, 6045, 6056, 6075, 6078, 6094,
6169, 6185, 6243, 6249, 6250, 6303,
6406, 6418, 6424, 6435, 6438, 6474,
6476, 6555, 6594, 6624, 6634, 6666,
6671, 6791, 6803, 6973, 6991, 6993,
7007, 7043, 7064, 7984, 16990,
17503, 17595, 17646, 17770, 17792,
17823, 17955, 18036, 18173, 18183,
18285, 18286, 18291, 18418, 18607,
18665
2175, 2247, 2251, 3291, 3295, 3312,
3372, 3378, 3423, 3677, 3875, 4080,
4119, 4963, 5029, 5049, 5108, 5279,
5478, 5931, 5966, 6187, 6221, 6717,
17164, 17701, 17838, 18337, 18364,
18365, 19030, 19037, 19126
18821
1446, 1977, 2015, 2088, 2141, 2198,
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Enfermeiras administradoras

Enfermeiros

Enfrentamento
Ensaio clínico
Ensino

Ensino superior

Enteroparasitas
Envelhecimento

2201, 2206, 2207, 2485, 2573, 2622,
2650, 2716, 2801, 2823, 2853, 3078,
6906, 7804, 13063, 13068, 13085,
17973, 19036, 17016, 17021, 17160,
17274, 17833, 18130, 18290, 18762,
19098
2314, 3041, 3051, 3052, 3204, 3471,
3714, 3973, 3985, 4320, 4624, 4834,
5393, 5424, 5607, 6007, 6229, 6421,
19045
1937, 1947, 6867, 6904, 7051, 7066,
7094, 7132, 7138, 7141, 8639, 8641,
8643, 8644, 8645, 8952, 17147,
17182, 17199, 17213, 17371, 17404,
17443, 17468, 17702, 17704, 17765,
17869, 18161, 18828, 18832
7047, 17081, 17689, 17979, 18153,
18584
6729, 6748, 17720, 18234, 18237,
18599, 19071
1432, 1523, 1611, 1685, 1726, 1785,
1832, 1854, 1880, 1915, 1965, 1985,
2007, 2046, 2053, 2149, 2158, 2265,
2319, 2354, 2401, 2454, 2555, 2592,
2741, 2882, 2903, 2969, 2970, 2978,
2992, 2996, 3003, 3066, 3188, 3233,
3370, 3398, 3407, 3416, 3429, 3437,
3453, 3510, 3547, 3565, 3622, 3642,
3643, 3655, 3671, 3674, 3681, 3720,
3794, 3798, 3802, 3821, 3832, 3844,
3871, 3886, 3887, 3931, 3962, 3990,
4067, 4103, 4150, 4152, 4160, 4165,
4247, 4283, 4372, 4390, 4395, 4443,
4523, 4535, 4600, 4622, 4649, 4717,
4753, 5093, 5170, 5542, 5588, 5773,
5783, 5790, 5864, 5870, 5937, 5950,
5956, 5976, 6020, 6023, 6076, 6311,
6372, 6418, 6479, 6504, 6564, 6583,
6803, 6871, 6930, 6989, 7022, 7040,
7146, 7161, 7676, 7808, 8093, 13082,
15405, 17036, 17317, 17398, 17465,
17537, 17538, 17708, 17725, 17781,
17813, 17983, 18287, 18293, 18348,
18430, 18552, 18647, 18702, 18779,
18805, 18881
7060, 7118, 17156, 17276, 17343,
17573, 17706, 17714, 17824, 17940,
18822, 18993, 19039
18591
1602, 1647, 1746, 2045, 2129, 2169,
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Envelhecimento da população

Epidemiologia

Epidemiologia descritiva
Equipe de assistência ao paciente

2180, 2181, 2420, 2424, 2453, 2571,
2644, 2660, 2665, 2729, 2891, 2914,
2998, 3154, 3378, 3402, 3456, 3465,
3741, 3763, 3773, 3961, 3962, 4024,
4054, 4065, 4232, 4274, 4534, 4628,
4709, 4739, 4824, 4885, 4913, 4975,
5076, 5118, 5142, 5164, 5209, 5224,
5377, 5411, 5465, 5618, 5665, 5774,
5969, 5986, 6114, 6448, 6451, 6460,
6630, 6710, 6832, 6835, 7013, 7031,
7039, 7116, 7136, 7140, 13064,
13065, 17020, 17126, 17154, 17189,
17193, 17197, 17226, 17357, 17365,
17514, 17811, 17925, 17957, 18067,
18087, 18222, 18267, 18353, 18355,
18395, 18444, 18561, 18770, 18925,
19032, 19120
4183, 4666, 4875, 5054, 5317, 5502,
5532, 5551, 5617, 5721, 5880, 5943,
6175, 6180, 6262, 6302, 6362, 6364,
6642, 6751, 18187, 18925
1491, 1577, 1646, 1655, 1874, 1883,
2119, 2349, 2403, 2404, 2412, 2497,
2537, 2607, 2654, 2795, 2796, 2916,
3111, 3142, 3205, 3208, 3267, 3322,
3346, 3349, 4032, 4765, 5149, 5435,
5496, 5648, 5674, 5684, 5795, 5796,
5898, 5998, 6045, 6133, 6214, 6279,
6402, 6593, 6705, 6955, 7127, 7150,
7159, 7473, 7933, 8013, 8019, 8020,
17005, 17128, 17187, 17307, 17476,
17622, 17637, 17808, 17887, 17889,
18103, 18108, 18213, 18241, 18651,
18744, 18793
1594, 1770, 18642, 19055
1438, 1455, 1468, 1511, 1565, 1638,
1714, 1743, 1793, 1823, 1942, 1964,
1981, 1991, 1997, 2022, 2074, 2237,
2239, 2321, 2350, 2353, 2356, 2381,
2405, 2500, 2605, 2613, 2646, 2663,
2704, 2738, 2809, 2813, 2832, 2856,
2877, 2899, 3075, 3088, 3106, 3168,
3261, 3270, 3343, 3495, 3559, 3598,
3600, 3609, 3665, 3734, 3752, 3785,
3819, 3888, 3932, 3957, 3984, 4072,
4166, 4191, 4194, 4244, 4248, 4313,
4329, 4348, 4352, 4397, 4473, 4501,
4558, 4565, 4566, 4657, 4687, 4692,
4700, 4705, 4733, 4783, 4891, 4965,
4990, 5014, 5018, 5036, 5039, 5042,
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Equipe de enfermagem

5050, 5102, 5143, 5153, 5182, 5312,
5323, 5329, 5360, 5376, 5398, 5431,
5482, 5483, 5492, 5518, 5539, 5540,
5599, 5603, 5622, 5638, 5643, 5698,
5708, 5753, 5759, 5781, 5782, 5808,
5810, 5841, 5845, 5860, 5888, 5900,
6055, 6058, 6106, 6118, 6236, 6414,
6542, 6788, 7101, 17909, 18105,
18420, 18949, 19051
1447, 1469, 1477, 1482, 1483, 1500,
1506, 1558, 1599, 1605, 1693, 1715,
1728, 1740, 1745, 1747, 1754, 1805,
1818, 1824, 1855, 1860, 1878, 1882,
1893, 1901, 1918, 1973, 1994, 2042,
2043, 2054, 2064, 2084, 2096, 2101,
2116, 2143, 2157, 2160, 2164, 2167,
2173, 2224, 2233, 2248, 2249, 2252,
2266, 2270, 2272, 2283, 2306, 2336,
2366, 2367, 2385, 2393, 2414, 2428,
2433, 2446, 2466, 2468, 2475, 2482,
2483, 2487, 2492, 2540, 2580, 2582,
2611, 2625, 2626, 2671, 2685, 2695,
2696, 2721, 2723, 2724, 2748, 2750,
2756, 2762, 2770, 2781, 2810, 2811,
2826, 2880, 2908, 2912, 2924, 2927,
2956, 2958, 2989, 2993, 3014, 3019,
3030, 3046, 3074, 3083, 3109, 3130,
3146, 3150, 3171, 3177, 3182, 3201,
3213, 3250, 3251, 3255, 3259, 3273,
3292, 3300, 3302, 3312, 3330, 3358,
3362, 3386, 3415, 3527, 3532, 3538,
3540, 3557, 3584, 3590, 3599, 3602,
3603, 3626, 3635, 3638, 3671, 3675,
3688, 3692, 3699, 3714, 3739, 3744,
3766, 3778, 3781, 3786, 3787, 3877,
3891, 3936, 3938, 3949, 3960, 3983,
3992, 4001, 4014, 4045, 4057, 4087,
4091, 4093, 4125, 4130, 4138, 4141,
4154, 4158, 4161, 4164, 4185, 4195,
4214, 4273, 4320, 4333, 4335, 4353,
4399, 4403, 4440, 4475, 4514, 4524,
4545, 4559, 4570, 4579, 4581, 4593,
4594, 4598, 4615, 4633, 4639, 4643,
4647, 4655, 4672, 4691, 4693, 4707,
4719, 4727, 4729, 4731, 4735, 4801,
4816, 4822, 4829, 4853, 4867, 4897,
4919, 4927, 4929, 4959, 4961, 4962,
4991, 5000, 5016, 5048, 5079, 5081,
5094, 5160, 5175, 5183, 5196, 5233,
5312, 5382, 5383, 5387, 5390, 5430,
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Ergonomia
Erros de medicação

Escala
Escala de Performance de Karnofsky
Escolas de enfermagem

Esfregaço vaginal
Especialidades de enfermagem
Espiritualidade

Esquizofrenia

5431, 5449, 5459, 5474, 5546, 5566,
5614, 5622, 5637, 5693, 5702, 5712,
5728, 5734, 5747, 5784, 5794, 5805,
5820, 5869, 5875, 5934, 5939, 5943,
5955, 5961, 5965, 5973, 5975, 5991,
6052, 6083, 6087, 6113, 6115, 6117,
6119, 6153, 6185, 6197, 6216, 6223,
6238, 6242, 6252, 6256, 6299, 6305,
6306, 6367, 6394, 6399, 6400, 6401,
6409, 6425, 6459, 6462, 6499, 6508,
6511, 6516, 6530, 6538, 6542, 6568,
6592, 6599, 6603, 6623, 6644, 6657,
6669, 6724, 6744, 6758, 6761, 6770,
6774, 6776, 6780, 6966, 6994, 7034,
7041, 14204, 16992, 17229, 17328,
17386, 17532, 17587, 17619, 17623,
17727, 17749, 17800, 17984, 17987,
17989, 18054, 18063, 18071, 18087,
18114, 18126, 18163, 18165, 18225,
18253, 18257, 18287, 18403, 18449,
18454, 18460, 18565, 18596, 18772,
18994, 19060
18332, 18455, 19011
2156, 2366, 3194, 3415, 3696, 3745,
3950, 4192, 4798, 4829, 5223, 5230,
5760, 5923, 5965, 6623, 6805, 17606,
17844, 18064, 18446, 19070
18896
18905
1432, 1432, 1518, 1569, 1730, 1732,
1771, 1911, 1985, 2112, 2189, 2199,
2485, 2600, 2902, 3020, 3157, 3165,
3252, 3535, 3547, 3636, 3681, 3770,
4088, 4089, 4270, 5062, 5284, 5388,
5458, 5460, 5780, 5783, 5829, 5864,
5872, 5890, 5929, 5950, 5976, 6498,
6504, 6515, 6556, 6665, 6806, 6879,
7676, 13077, 17481, 19042
2608, 2744, 3654, 3800, 3881, 4966,
5022, 5570, 17852, 17931, 19122
2105, 4504, 4576, 4616, 6477, 6515,
6541, 19053
4979, 5599, 5709, 5754, 5765, 6077,
6112, 6264, 6542, 6561, 6871, 7047,
7066, 7080, 7082, 7142, 17108,
17122, 17594, 18153, 18548, 18780,
18790
1501, 1888, 2209, 3086, 3759, 4371,
4806, 5748, 5998, 6094, 6140, 6435,
6576, 6634, 6959, 6973, 6976, 7042,
740

Estágio supervisionado
Estenose
Esterilização

Estigma
Estigma Social
Estilo de vida

Estilo de vida sedentário
Estomas cirúrgicos
Estomia

Estratégia de saúde da família

Estresse

Estresse fisiológico
Estresse ocupacional
Estresse psicológico

7065, 7984, 17595, 17597, 18720
18821
7176, 18731
1780, 1936, 2414, 2511, 2565, 2582,
2603, 2810, 2989, 2994, 3041, 3043,
3626, 4539, 4585, 4592, 4840, 4857,
4861, 4919, 4924, 5282, 5286, 5357,
5785, 5963, 6002, 6280, 6685, 6700,
17134, 17742, 18757, 18850, 19099
17664, 18345, 18829
18152, 18579
1507, 1577, 1679, 1958, 2124, 2221,
2499, 2506, 2666, 2925, 3285, 3686,
3906, 4005, 4053, 4140, 4480, 4551,
4586, 4611, 4677, 4709, 4937, 5029,
5254, 5290, 5416, 5510, 5799, 5853,
6501, 6530, 17177, 17351, 18075,
18965, 19032
6645, 17092, 18144, 18897
5125, 5152, 5212, 5574, 5707, 5842,
6725, 18636, 19081
2358, 2361, 2705, 2948, 4493, 4792,
5966, 6765, 7086, 16572, 17148,
17329, 17861, 17868, 17964, 18385,
18870, 19073, 19076
17220, 17273, 17894, 17900, 19029,
19098, 19102, 19117, 7005, 7028,
7069, 7130, 7134, 7144, 17205,
17210, 17211, 17214, 18273, 18626,
18789
1449, 1576, 1645, 1676, 1805, 1921,
1956, 2077, 2162, 2294, 2426, 2469,
2502, 2552, 2671, 2695, 2714, 2729,
2799, 2933, 2951, 3075, 3088, 3120,
3188, 3260, 3332, 3403, 3540, 3603,
3810, 6323, 6967, 7066, 7094, 7126,
17081, 17238, 17240, 17278, 17296,
17349, 17430, 17543, 17611, 18115,
18334, 18341, 18378, 18412, 18595,
18716, 18736
18568, 18596
7050, 17248, 17410, 18161, 18194,
18712, 18848, 18922
2207, 3468, 3669, 3857, 3866, 3919,
4053, 4203, 4204, 4252, 4360, 4442,
4477, 4579, 4691, 4720, 4783, 4787,
4823, 4841, 4862, 4870, 4931, 5026,
5124, 5132, 5137, 5153, 5180, 5227,
5269, 5276, 5295, 5303, 5382, 5395,
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Estudantes de enfermagem

Estudos de tempo e movimento
Estudos de validação

5415, 5416, 5509, 5526, 5582, 5636,
5683, 5717, 5730, 5741, 5755, 5757,
5794, 5837, 5897, 5918, 5959, 5961,
5974, 5986, 6014, 6052, 6063, 6094,
6140, 6146, 6192, 6203, 6207, 6210,
6264, 6365, 6367, 6551, 6552, 6627,
6742, 6751, 6774, 6804, 6902, 7048,
17169, 17212, 17593, 17670, 18372,
18558, 18568, 18994, 19114, 19132
1458, 1462, 1480, 1524, 1532, 1547,
1586, 1596, 1611, 1622, 1685, 1696,
1753, 1761, 1794, 1826, 1827, 1843,
1871, 1880, 1892, 1944, 1965, 2012,
2021, 2023, 2039, 2057, 2090, 2095,
2120, 2153, 2171, 2219, 2219, 2260,
2262, 2265, 2267, 2286, 2333, 2351,
2389, 2401, 2445, 2454, 2456, 2474,
2480, 2512, 2539, 2554, 2596, 2617,
2675, 2706, 2735, 2741, 2799, 2833,
2933, 2965, 2969, 2978, 2979, 2983,
3020, 3131, 3137, 3231, 3271, 3353,
3354, 3356, 3383, 3399, 3409, 3453,
3546, 3619, 3674, 3912, 4047, 4051,
4132, 4143, 4247, 4283, 4306, 4395,
4400, 4600, 4622, 4664, 4846, 4979,
5200, 5321, 5334, 5460, 5462, 5486,
5549, 5572, 5711, 5780, 5886, 5929,
5936, 5937, 5942, 5954, 6192, 6290,
6428, 6453, 6548, 6550, 6552, 6561,
6625, 6775, 6801, 6879, 6964, 6989,
7030, 7038, 7120, 16984, 17376,
17731, 17771, 17876, 17969, 18001,
18013, 18310, 18461, 18462, 18624
4938, 5623, 18803
3944, 4017, 4029, 4033, 4035, 4176,
4188, 4201, 4219, 4227, 4246, 4286,
4374, 4402, 4435, 4487, 4536, 4588,
4608, 4690, 4855, 4956, 4988, 5015,
5029, 5038, 5135, 5138, 5198, 5201,
5225, 5277, 5279, 5298, 5301, 5363,
5370, 5503, 5505, 5568, 5593, 5658,
5678, 5684, 5692, 5705, 5744, 5754,
5756, 5772, 5800, 5821, 5841, 5849,
5850, 5855, 5989, 5994, 6053, 6086,
6110, 6121, 6155, 6157, 6158, 6271,
6272, 6546, 6564, 6576, 6628, 6655,
6699, 6720, 6726, 6736, 6815, 6817,
6819, 6949, 17062, 17089, 17090,
17098, 17099, 17106, 17415, 17423,
17648, 17659, 17690, 17858, 17859,
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Ética em pesquisa
Eventos adversos
Exclusão social
Exercício físico
Experiência do adoecimento
Exposição a agentes biológicos

Exposição ocupacional

Expressão
Fadiga
Falência renal crônica (prevenção e
controle)
Família

17957, 18011, 18016, 18053, 18069,
18074, 18084, 18358, 18364, 18365,
18368, 18425, 18899, 19097, 19128,
7097, 17118, 17614, 17680, 18593,
18711, 18787, 19026
4780, 6050, 6125, 13111, 17204,
17895, 17927, 18866
17183, 18081, 18555, 18927, 19070
18829
17641, 18705
18986
4130, 4362, 4540, 4655, 4693, 4834,
5145, 5240, 5325, 5376, 5711, 5759,
6252, 6295, 6299, 6387, 6420, 6738,
6744, 6999, 17531, 17619, 17909,
17946, 18565, 18653, 18756
3389, 4006, 4403, 4545, 5711, 6397,
6399, 6794, 17361, 17908, 18445,
18448, 18625
18648, 18659
3679, 4029, 5577, 5608, 6688, 7021,
7114, 17351, 18075, 18661, 18758
18851
1428, 1431, 1441, 1455, 1458, 1461,
1478, 1540, 1545, 1581, 1592, 1616,
1633, 1637, 1639, 1651, 1699, 1712,
1729, 1735, 1739, 1744, 1745, 1750,
1756, 1783, 1784, 1794, 1806, 1844,
1852, 1868, 1917, 1921, 1928, 1957,
1980, 1981, 2063, 2070, 2107, 2142,
2143, 2145, 2147, 2164, 2200, 2205,
2211, 2244, 2251, 2255, 2258, 2332,
2376, 2432, 2434, 2440, 2444, 2446,
2480, 2486, 2516, 2556, 2584, 2588,
2591, 2614, 2646, 2703, 2707, 2733,
2743, 2747, 2765, 2776, 2784, 2788,
2807, 2826, 2828, 2831, 2878, 2880,
2891, 2894, 2897, 2953, 2955, 2959,
2968, 3045, 3047, 3067, 3080, 3082,
3085, 3086, 3152, 3262, 3265, 3272,
3280, 3286, 3290, 3309, 3311, 3312,
3332, 3352, 3385, 3387, 3391, 3408,
3410, 3433, 3447, 3456, 3458, 3475,
3499, 3520, 3531, 3549, 3556, 3559,
3586, 3588, 3605, 3617, 3637, 3641,
3677, 3678, 3686, 3698, 3723, 3729,
3735, 3746, 3759, 3761, 3764, 3769,
3779, 3846, 3850, 3855, 3890, 3892,
3895, 3896, 3904, 3907, 3943, 3945,
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Fatores de risco

3954, 3980, 4009, 4050, 4055, 4064,
4070, 4109, 4120, 4173, 4174, 4182,
4197, 4208, 4231, 4236, 4241, 4277,
4301, 4314, 4318, 4332, 4348, 4368,
4388, 4394, 4415, 4431, 4438, 4446,
4447, 4457, 4505, 4507, 4589, 4596,
4597, 4631, 4661, 4676, 4681, 4682,
4683, 4684, 4695, 4701, 4704, 4710,
4713, 4721, 4724, 4729, 4735, 4745,
4748, 4759, 4803, 4805, 4806, 4809,
4810, 4813, 4817, 4824, 4845, 4850,
4889, 4903, 4931, 4943, 4947, 4974,
4978, 5010, 5016, 5041, 5051, 5065,
5068, 5071, 5075, 5080, 5081, 5090,
5092, 5109, 5110, 5112, 5121, 5123,
5141, 5144, 5158, 5159, 5161, 5164,
5208, 5241, 5251, 5292, 5324, 5330,
5361, 5381, 5387, 5390, 5395, 5409,
5410, 5430, 5475, 5504, 5510, 5514,
5523, 5532, 5538, 5555, 5556, 5562,
5565, 5653, 5656, 5680, 5686, 5690,
5705, 5731, 5733, 5742, 5758, 5763,
5778, 5812, 5823, 5824, 5842, 5843,
5860, 5880, 5883, 5891, 5892, 5897,
5927, 5949, 5959, 5964, 5981, 6029,
6036, 6057, 6058, 6062, 6078, 6094,
6101, 6129, 6156, 6170, 6187, 6217,
6221, 6227, 6228, 6238, 6335, 6337,
6347, 6363, 6368, 6389, 6411, 6419,
6431, 6435, 6438, 6441, 6455, 6471,
6474, 6487, 6501, 6576, 6589, 6630,
6633, 6634, 6638, 6642, 6654, 6661,
6680, 6715, 6739, 6740, 6751, 6760,
6761, 6766, 6790, 6791, 6812, 6831,
6869, 6906, 6924, 6925, 6926, 6941,
7012, 7046, 7057, 7065, 7081, 7130,
7137, 7139, 17029, 17044, 17142,
17158, 17209, 17212, 17222, 17231,
17243, 17263, 17268, 17272, 17273,
17279, 17379, 17403, 17457, 17480,
17499, 17500, 17512, 17516, 17518,
17569, 17599, 17667, 17733, 17740,
17748, 17760, 17803, 17812, 17835,
17839, 17866, 17912, 17949, 17964,
17979, 17991, 17998, 17999, 18088,
18133, 18149, 18169, 18174, 18181,
18270, 18290, 18312, 18379, 18410,
18560, 18579, 18585, 18594, 18732,
18786, 18809, 18884, 18885, 19069
1445, 1457, 1469, 1477, 1507, 1526,
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Fobia
Formação de conceito

Fotografia
Funcionalidade
Gênero
Gênero e saúde

1555, 1563, 1577, 1579, 1620, 1645,
1646, 1649, 1672, 1676, 1693, 1711,
1720, 1724, 1811, 1817, 1825, 1878,
1885, 1912, 1928, 1930, 1953, 1994,
1999, 2009, 2055, 2059, 2066, 2119,
2193, 2196, 2197, 2207, 2327, 2383,
2395, 2408, 2537, 2584, 2673, 2737,
2746, 2790, 2798, 2829, 2920, 2925,
2931, 2961, 2966, 3021, 3077, 3091,
3099, 3145, 3169, 3211, 3261, 3406,
3488, 3509, 3522, 3573, 3640, 3709,
3738, 3754, 3768, 3772, 3773, 3783,
3900, 3907, 3952, 3977, 3979, 4092,
4094, 4122, 4140, 4154, 4170, 4183,
4187, 4221, 4294, 4301, 4319, 4334,
4341, 4362, 4392, 4393, 4403, 4412,
4554, 4564, 4611, 4615, 4639, 4674,
4688, 4756, 4783, 4796, 4800, 4801,
4861, 4882, 4887, 4916, 4921, 4922,
4928, 4934, 4935, 4954, 4956, 4982,
5019, 5025, 5115, 5157, 5187, 5205,
5214, 5218, 5219, 5225, 5243, 5254,
5256, 5259, 5371, 5425, 5447, 5483,
5487, 5494, 5501, 5504, 5577, 5579,
5595, 5600, 5618, 5668, 5677, 5688,
5702, 5769, 5854, 5902, 5960, 5980,
6016, 6128, 6133, 6138, 6148, 6150,
6153, 6279, 6296, 6297, 6302, 6307,
6312, 6330, 6338, 6387, 6405, 6423,
6428, 6429, 6431, 6488, 6523, 6530,
6532, 6533, 6540, 6567, 6578, 6596,
6610, 6641, 6643, 6705, 6711, 6771,
6818, 6827, 6923, 7011, 7147, 7618,
7824, 8024, 17061, 17074, 17085,
17116, 17130, 17181, 17187, 17190,
17264, 17491, 17683, 17688, 17717,
17790, 17918, 18003, 18070, 18082,
18218, 18235, 18300, 18329, 18577,
18836, 18837, 18856, 18901, 18960
18847
1508, 3117, 3769, 3816, 4037, 5513,
5647, 5773, 5784, 5816, 5890, 6091,
6479, 6490, 6505, 6648, 6815, 7767,
17883, 17893, 18892
3376, 6712, 7104, 17059, 18863
17289, 18777
16569, 17366, 17804, 17864, 18041,
18134, 18985, 19131
4530, 4604, 5585, 5624, 5834, 6323,
6332, 6351, 6354, 6366, 6376, 6654,
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Genética
Gerência

Gerenciamento de risco
Gestação
Gestantes

Gestão administrativa
Gestão em saúde

Gravidez

17408, 18859, 18995
3907, 18779
1510, 1717, 1768, 1865, 1995, 2029,
2036, 2062, 2172, 2242, 2359, 2620,
2682, 2713, 2734, 3016, 3035, 3041,
3052, 3056, 3063, 3070, 3076, 3119,
3130, 3135, 3159, 3294, 3384, 3486,
3618, 3760, 3767, 3888, 3985, 4038,
4134, 4311, 4418, 4575, 4629, 4768,
4783, 4832, 4856, 4884, 4927, 4961,
5052, 5183, 5266, 5308, 5393, 5607,
5622, 5749, 5752, 5834, 5835, 5907,
5925, 6007, 6497, 6505, 6640, 13078,
13080, 13083, 17030, 17168, 17214,
17223, 17571, 17674, 17890, 17993,
18038, 18040, 18439, 18466, 18617,
18774, 18913, 18993
17149, 18733
17235, 17569, 18346, 18650, 18725,
18988, 19104
4056, 4080, 4081, 4109, 4148, 4169,
4257, 4263, 4292, 4379, 4458, 4466,
4515, 4533, 4577, 4723, 4725, 4869,
4940, 4942, 5036, 5045, 5148, 5155,
5225, 5246, 5352, 5359, 5375, 5396,
5451, 5503, 5505, 5557, 5645, 5693,
5766, 5882, 5893, 6035, 6124, 6171,
6222, 6240, 6297, 6379, 6627, 6651,
6718, 6727, 6741, 6792, 6942, 17058,
17192, 17508, 18154, 18807, 18904,
19125
18951
4508, 4511, 4768, 5183, 5242, 5424,
5516, 5809, 5810, 5815, 5848, 5958,
6107, 6136, 6263, 6361, 6577, 6683,
6693, 6707, 6730, 6787, 6821, 6836,
6838, 6854, 6905, 6944, 7004, 17308,
17412, 17526, 17891, 18047, 18164,
18171, 18877, 18954, 18969, 19078,
19079
1425, 1471, 1488, 1555, 1561, 1582,
1623, 1722, 1757, 1759, 1823, 1872,
1989, 2075, 2194, 2221, 2289, 2304,
2308, 2373, 2390, 2438, 2490, 2631,
2636, 2661, 2752, 2759, 2839, 2884,
2941, 2946, 2990, 3036, 3069, 3197,
3287, 3324, 3363, 3376, 3417, 3420,
3432, 3457, 3477, 3511, 3512, 3517,
3524, 3638, 3661, 3711, 3731, 3733,
3756, 3820, 3835, 3836, 3852, 3863,
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Gravidez na adolescência

Gravidez não planejada
Grupos específicos
Hanseníase

Hanseníase/prevenção e controle
Hepatite C crônica
Hipertensão

3870, 3935, 3982, 3989, 3995, 4083,
4109, 4117, 4148, 4169, 4180, 4257,
4292, 4342, 4461, 4466, 4478, 4481,
4494, 4515, 4533, 4568, 4577, 4723,
4869, 4905, 4940, 4942, 5045, 5148,
5228, 5244, 5262, 5328, 5352, 5375,
5451, 5470, 5557, 5639, 5693, 5745,
5873, 5874, 5893, 5895, 5987, 5999,
6029, 6035, 6113, 6115, 6117, 6171,
6294, 6379, 6430, 6603, 6612, 6627,
6664, 6718, 6727, 6741, 6792, 6942,
7079, 7653, 7899, 13112, 13678,
17038, 17535, 17712, 17744, 18015,
18125, 18437, 18935, 19014, 19022,
19027
1454, 1463, 1475, 1621, 1742, 1808,
1811, 1837, 2117, 2145, 2235, 2638,
2639, 2651, 2732, 2733, 2753, 3005,
3241, 3308, 3439, 3440, 3458, 3567,
3712, 3725, 3826, 3941, 4105, 4170,
4316, 4380, 4382, 4969, 5007, 5060,
5169, 5197, 5305, 5444, 5563, 5802,
5851, 5970, 6344, 6481, 6482, 6507,
6632, 7167, 7638, 17107, 17247,
17319, 17324, 17358, 17838, 18004,
18127, 18570, 18782, 18823
7097, 17027, 18128, 18650, 19143
18871
1464, 1485, 1520, 1550, 1786, 1836,
1874, 1881, 1906, 1979, 2124, 2136,
2220, 2489, 2791, 3208, 3245, 3267,
3433, 3476, 3552, 3751, 3902, 4421,
4670, 4749, 5278, 5435, 5515, 5517,
5781, 5796, 6132, 6286, 6764, 6935,
6937, 7989, 7995, 17064, 17756,
17887, 18221, 18345, 18557, 18651,
18776, 18793, 18842, 18936
18839, 19018
19100
1488, 1497, 1526, 1620, 1711, 1719,
1912, 1958, 2044, 2123, 2223, 2276,
2316, 2327, 2395, 2476, 2496, 2506,
2510, 2585, 2586, 2616, 2790, 2885,
2925, 2946, 2972, 3203, 3211, 3293,
3318, 3329, 3442, 3624, 3640, 3823,
3900, 3907, 3919, 4102, 4123, 4187,
4253, 4294, 4345, 4412, 4428, 4434,
4457, 4479, 4522, 4538, 4567, 4821,
4838, 4842, 4843, 4844, 4860, 5202,
5254, 5361, 5400, 5425, 5487, 5501,
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Hipertexto
História

História da enfermagem

História oral
Histórias de vida
HIV/AIDS

5565, 5620, 5621, 5702, 5853, 5957,
6104, 6150, 6312, 6328, 6440, 6445,
6562, 6580, 6600, 6610, 6622, 6709,
6711, 6796, 7023, 7129, 17012,
17013, 17092, 17200, 17211, 17224,
17346, 17662, 18074, 18278, 18833,
18851, 18865, 18897, 19133
19008
1452, 1464, 1516, 1535, 1663, 1780,
1786, 1835, 1963, 1968, 2146, 2720,
2764, 2787, 3025, 3154, 3299, 3431,
3547, 3649, 3784, 4784, 5776, 6888,
6909, 7128, 7521, 7592, 13060,
17517, 17849, 17873, 17975, 18014,
18027, 18182, 18936, 18972
1481, 1518, 1569, 1730, 1732, 1771,
1788, 1865, 2001, 2095, 2103, 2189,
2201, 2224, 2275, 2282, 2555, 2576,
2622, 2668, 2694, 2698, 2700, 2711,
2874, 2902, 3008, 3017, 3020, 3157,
3165, 3246, 3258, 3266, 3282, 3463,
3534, 3535, 3551, 3611, 3634, 3681,
3909, 4088, 4089, 4150, 4195, 4270,
4273, 4290, 4326, 4330, 4476, 4616,
4627, 4645, 4654, 4702, 4711, 4814,
4939, 5063, 5097, 5105, 5284, 5340,
5384, 5388, 5391, 5432, 5445, 5457,
5458, 5460, 5473, 5829, 5871, 5872,
5924, 5929, 5930, 5950, 5976, 6028,
6185, 6200, 6215, 6476, 6477, 6498,
6515, 6525, 6536, 6538, 6541, 6556,
6665, 6717, 6773, 6777, 6806, 6879,
6880, 6884, 6891, 6894, 6916, 7083,
7087, 7161, 7504, 7505, 7583, 7590,
7594, 7596, 7597, 7804, 8655, 13672,
13675, 14203, 15153, 15154, 15155,
15156, 15548, 16004, 16008, 16996,
17150, 17163, 17467, 17481, 17578,
17582, 17658, 17709, 17768, 17788,
17833, 17994, 18025, 18037, 18066,
18119, 18220, 18279, 18285, 18288,
18335, 18339, 18422, 18606, 18813,
18863, 18957, 19016, 19042, 19088,
19112, 19142
18127, 18776
19057
1445, 1552, 1625, 1656, 1688, 1715,
1743, 1789, 1803, 1816, 1903, 1933,
2006, 2023, 2175, 2378, 2407, 2470,
2637, 2676, 2754, 2797, 2947, 3007,
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HIV/tuberculose
HLA-E
HLA-G
Homossexualidade masculina
Hospitais

Hospitalização

Humanização da assistência

3062, 3069, 3197, 3287, 3497, 3553,
3571, 3589, 3606, 3620, 3625, 3657,
3707, 3731, 3756, 3782, 3819, 3830,
3839, 3913, 3994, 4137, 4182, 4298,
4305, 4324, 4334, 4378, 4461, 4481,
4495, 4515, 4549, 4573, 4604, 4624,
4644, 4651, 4696, 4723, 4760, 4942,
4954, 4989, 5060, 5063, 5109, 5300,
5386, 5402, 5421, 5428, 5451, 5506,
5569, 5583, 5609, 5679, 5682, 5719,
5720, 5797, 5846, 5855, 5894, 5912,
5922, 6042, 6154, 6155, 6254, 6294,
6332, 6351, 6362, 6368, 6377, 6393,
6402, 6480, 6485, 6617, 6677, 6745,
6768, 6779, 6795, 6837, 6881, 6915,
7044, 7084, 7103, 7115, 7938, 7944,
7974, 13051, 17059, 17066, 17101,
17120, 17192, 17474, 17490, 17678,
17757, 17939, 17967, 17990, 17992,
18118, 18172, 18305, 18315, 18361,
19104, 17875, 18042, 18314, 18559,
18577, 18633, 18654, 18662, 18705,
18725, 18745, 18761, 18846, 18902,
19090, 18982
18942
18648
18655, 18659
4182, 18846
1455, 1472, 1513, 1514, 1635, 1814,
1923, 1932, 2048, 2068, 2261, 2667,
2709, 3035, 3109, 3300, 3610, 3618,
3652, 3665, 4066, 4352, 4416, 5105,
5449, 5667, 6873, 6874, 6876, 8007,
13047, 14913, 17442, 17520, 17873,
18306, 18567, 18911
1607, 1916, 1980, 2034, 2133, 2362,
2549, 2550, 2674, 2687, 2688, 2692,
2877, 3014, 3018, 3128, 3244, 3262,
3385, 3515, 3916, 3992, 4024, 4041,
4085, 4135, 4230, 4289, 4341, 4439,
4502, 4581, 4701, 4782, 4803, 4876,
5001, 5264, 5358, 5395, 5488, 5686,
5766, 5866, 5891, 6044, 6075, 6167,
6285, 6726, 6785, 6809, 7063, 13057,
17020, 17232, 17541, 17586, 17609,
17628, 17637, 18382, 18428, 18554,
18567, 18629, 18723
4026, 4030, 4050, 4056, 4063, 4072,
4095, 4112, 4242, 4259, 4284, 4368,
4449, 4529, 4537, 4634, 4694, 4727,
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Idade
Idoso

4740, 4741, 4818, 4959, 5033, 5113,
5235, 5293, 5327, 5398, 5440, 5518,
5593, 5638, 5669, 5698, 5813, 5878,
5882, 5892, 5934, 5942, 5951, 6152,
6200, 6211, 6270, 6291, 6292, 6358,
6366, 6459, 6481, 6537, 6611, 6630,
6684, 6770, 6797, 6800, 6807, 6833,
6860, 6907, 6978, 7005, 17129,
17148, 17257, 17743, 18040, 18102,
18383, 18453, 18461, 18462, 18548,
18615, 18948, 19068
19131
1461, 1486, 1490, 1533, 1551, 1647,
1683, 1737, 1746, 1825, 1859, 1861,
1864, 1876, 1913, 1972, 1980, 2017,
2063, 2071, 2073, 2163, 2169, 2180,
2181, 2191, 2204, 2312, 2317, 2362,
2392, 2403, 2424, 2453, 2496, 2503,
2506, 2507, 2571, 2581, 2633, 2644,
2657, 2660, 2664, 2665, 2674, 2688,
2729, 2764, 2772, 2779, 2807, 2840,
2856, 2869, 2871, 2891, 2914, 2968,
3014, 3042, 3045, 3047, 3081, 3095,
3128, 3154, 3219, 3244, 3256, 3322,
3345, 3378, 3402, 3408, 3456, 3465,
3467, 3495, 3566, 3589, 3592, 3604,
3637, 3741, 3757, 3763, 3773, 3838,
3849, 3850, 3855, 3861, 3890, 3899,
3903, 3954, 3962, 3992, 3999, 4016,
4021, 4022, 4024, 4052, 4054, 4065,
4112, 4126, 4153, 4179, 4183, 4221,
4232, 4252, 4274, 4315, 4355, 4396,
4408, 4431, 4449, 4457, 4488, 4489,
4490, 4502, 4534, 4586, 4591, 4602,
4607, 4626, 4628, 4665, 4666, 4667,
4669, 4675, 4690, 4698, 4709, 4713,
4722, 4739, 4742, 4745, 4751, 4752,
4810, 4811, 4824, 4875, 4881, 4885,
4913, 4915, 4936, 4950, 4963, 4974,
4975, 5010, 5028, 5029, 5041, 5054,
5056, 5064, 5066, 5071, 5076, 5092,
5118, 5125, 5142, 5164, 5209, 5224,
5257, 5264, 5317, 5358, 5377, 5398,
5400, 5404, 5416, 5433, 5453, 5461,
5465, 5502, 5523, 5530, 5532, 5537,
5550, 5551, 5552, 5559, 5617, 5618,
5642, 5650, 5665, 5699, 5731, 5751,
5774, 5788, 5792, 5808, 5811, 5812,
5824, 5869, 5880, 5904, 5914, 5932,
5943, 5948, 5969, 5986, 6015, 6019,
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Imagem
Imunização
incapacidade
Incidência

Incidentes
Incidentes com medicamentos
Incontinência urinária

Independência funcional
Indicadores
Indicadores ambientais
Indicadores básicos de saúde
Indicadores de qualidade em

6091, 6105, 6114, 6175, 6179, 6180,
6220, 6238, 6255, 6262, 6275, 6285,
6288, 6302, 6307, 6309, 6315, 6336,
6337, 6347, 6362, 6364, 6414, 6448,
6451, 6460, 6465, 6466, 6477, 6485,
6501, 6524, 6579, 6626, 6630, 6633,
6635, 6650, 6670, 6705, 6710, 6734,
6750, 6788, 6809, 6818, 6831, 6870,
6904, 6906, 6911, 6923, 6929, 6930,
6952, 6954, 7031, 7033, 7063, 7116,
7130, 7131, 7133, 7136, 7140, 7142,
13065, 13087, 17011, 17020, 17126,
17146, 17154, 17175, 17188, 17190,
17193, 17272, 17278, 17305, 17310,
17315, 17322, 17330, 17332, 17334,
17339, 17365, 17369, 17379, 17420,
17485, 17511, 17514, 17570, 17593,
17689, 17728, 17730, 17747, 17774,
17842, 17854, 17861, 17874, 17925,
17949, 17954, 17957, 17965, 17976,
17998, 18005, 18019, 18067, 18104,
18111, 18116, 18137, 18179, 18294,
18308, 18353, 18358, 18419, 18444,
18463, 18554, 18561, 18626, 18652,
18674, 18685, 18724, 18766, 18770,
18784, 18792, 18794, 18837, 18853,
18862, 18876, 18883, 18886, 18915,
18917, 18929, 18982, 19003, 19009,
19043, 19077, 17215, 17325, 17620,
17750, 17809, 17970, 18207, 18629,
18644, 18676, 18679, 19094, 19149
17163, 17833, 18919, 19088
1434, 3201, 4540, 5383, 5898, 7100,
17356, 17613, 18743
17740, 17747, 18597
2042, 2171, 2564, 2631, 2950, 3349,
3509, 3555, 3968, 4221, 4474, 4671,
5039, 5618, 6016, 7096, 18566, 18675
19041
19070
1551, 2817, 4014, 4739, 4795, 5584,
5648, 6656, 6746, 6801, 7011, 7996,
17847, 18134, 18211, 18313, 18679,
18932
17656, 18794
17470, 18909
4629, 18649, 18802
5418, 5488, 6114, 6436, 6546, 6631,
6683, 6707, 6816, 19078, 19079
3716, 3726, 3851, 4344, 4650, 5331,
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assistência à saúde

Índice de massa corporal
Infarto do miocárdio

Infecção

Infecção de ferida operatória

Infecção de sítio cirúrgico
Infecção hospitalar

Infecções relacionadas a catéter
Infecções urinárias
Infertilidade masculina
Informação
Informática aplicada à enfermagem
Informática em enfermagem

Inquérito domiciliar

5359, 5466, 5568, 6021, 6100, 6425,
6609, 6664, 7105, 7110, 17716,
18572, 18717, 18841, 19062, 19141
4551, 18998
1507, 1543, 1721, 1748, 2383, 2508,
2513, 3172, 3738, 3772, 3897, 4341,
5032, 6940, 7186, 17035, 18076,
18806
2394, 2841, 3305, 5142, 6022, 6119,
6937, 7173, 7202, 17254, 17302,
17588, 17821, 17822, 18024, 18259,
18281, 18709, 19044
2119, 2412, 2520, 2631, 3099, 3406,
3507, 3783, 4268, 5336, 5357, 7071,
17688, 18836, 19084, 17654, 17790,
18960
17688, 18566
1615, 1677, 1687, 1689, 1900, 1968,
2030, 2099, 2167, 2193, 2341, 2355,
2437, 2475, 2564, 2583, 2631, 2691,
2701, 2704, 2813, 2886, 2910, 2934,
3016, 3043, 3268, 3296, 3357, 3369,
3406, 3507, 3555, 3592, 3682, 3753,
3781, 3783, 3805, 3939, 4149, 4201,
4219, 4264, 4266, 4268, 4335, 4473,
4503, 4509, 4544, 4545, 4554, 4555,
4564, 4663, 4671, 4715, 4827, 4840,
4857, 4861, 4887, 4919, 4924, 4982,
5187, 5231, 5493, 5494, 5529, 5594,
5600, 5691, 5899, 5908, 5914, 5985,
6012, 6021, 6102, 6280, 6290, 6325,
6422, 6428, 6443, 6533, 6534, 6584,
6586, 6590, 6598, 6655, 6696, 6994,
7071, 7476, 8381, 17003, 17176,
17657, 17668, 17944, 18117, 18259,
18312, 18628, 18737, 18940, 19020,
19093, 19148
6422, 17588, 19062, 19020
1930, 4982, 5987, 18831
18464
5204, 7159, 19008
18983
4075, 4212, 4372, 4747, 4776, 4894,
4900, 5106, 5122, 5160, 5163, 5520,
5612, 5689, 5714, 6072, 6076, 6082,
6164, 6239, 6240, 6560, 6585, 6595,
6712, 6731, 6808, 6885, 7074, 17136,
17519, 17695, 17708, 17943, 18563,
18667, 18686, 19109, 19110
18842
752

Institucionalização

2017, 3340, 3999, 4221, 4245, 4314,
4489, 5154, 5562, 5699, 5740, 5811,
5866, 6058, 6075, 6180, 18221, 18826
Instituição de longa permanência para 4489, 5028, 5118, 5142, 5398, 5551,
idosos - ILPI
5699, 5811, 6212, 6220, 6312, 6336,
6929, 7039, 17310, 17653, 18674,
19094
Instituições de saúde
1517, 1604, 2679, 2825, 3083, 3611,
3877, 3964, 4039, 4768, 4804, 4895,
5048, 5199, 5489, 5554, 5789, 5813,
18919
Instrumentos cirúrgicos
2511, 2978, 3206, 3717, 4857, 5282,
5985, 18910
Insuficiência cardíaca
5608, 5687, 6268, 6688, 6703, 17118,
18050, 18309, 18365, 19134
Insuficiência renal crônica
1770, 2048, 2232, 2392, 2472, 2473,
2567, 2569, 2652, 2779, 2837, 2841,
3235, 3302, 3721, 3993, 4016, 4225,
4296, 4322, 4332, 4377, 4447, 4468,
4755, 4763, 5227, 5263, 5731, 6012,
6258, 6273, 6276, 6326, 6512, 6626,
7017, 17819, 17821, 17948, 18373,
18397, 18861
Integração de sistemas
17683, 18966
Intensidade de dor
18597
Japonesas
19112
Jogos experimentais
3112, 4217, 4343, 19123
Ketamina
18576
Lavagem de mãos
1557, 2781, 2813, 3805, 4264, 5313,
6534, 6598, 6994, 17657, 17668,
17882, 18343, 18914
Legislação de enfermagem
4195, 4627, 18813
Lei
19137
Lepra
18936
Lesao medular
13062, 17847, 18746
Libras
18924
Licenciatura
18821
Licenciatura em Enfermagem
18589, 18657
Limpeza
7476, 19119
Linfedema
1776, 1778, 3217, 3506, 6047, 17625,
18801, 18963
Longevidade
2665, 4913, 17289, 18027, 18244,
18989
Luta simbólica
18919
Luvas cirúrgicas
1557, 19084
Mães
1466, 1480, 1489, 1502, 1503, 1600,
1641, 1651, 1679, 1681, 1698, 1708,
1718, 1758, 1809, 1884, 1914, 1934,
2012, 2024, 2035, 2106, 2110, 2154,
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Malformação Congênita
Mama
Manejo da dor
Manejo integrado
Marcha humana
Marketing de serviços de saúde
Masculinidade
Mastectomia

Materiais de ensino

Maternagem
Maus-tratos conjugais

Maus-tratos infantil
Medidas anticoncepcionais
Medidas em epidemiologia
Microbiologia
Modelo assistencial
Monitoramento ambiental
Monitoramento telefônico
Monitorização
Moradias assistidas
Morador de rua
Mortalidade

2160, 2198, 2230, 2253, 2332, 2396,
2463, 2494, 2502, 2505, 2528, 2559,
2568, 2578, 2645, 2648, 2652, 2675,
2678, 2702, 2751, 2760, 2777, 2793,
2834, 2865, 2900, 2909, 2915, 3007,
3018, 3068, 3129, 3138, 3163, 3164,
3253, 3317, 3363, 3382, 3457, 3469,
3601, 3620, 3638, 3639, 3647, 3680,
3879, 3914, 4009, 4238, 4254, 4338,
4347, 4349, 4378, 4380, 4482, 4594,
4617, 4642, 4971, 5017, 5194, 5289,
5338, 5567, 5590, 5592, 5661, 5673,
5736, 5746, 5852, 5938, 6029, 6046,
6077, 6294, 6430, 6517, 6572, 6698,
6762, 17068, 17761, 18029, 18264,
18374, 18598, 18611, 18633, 18771,
18861
18017, 18991
2808, 3801, 4960, 6918, 18843
17612, 18588
19083
18676
5452, 18895
17456, 17816, 18210, 18773, 18800
1438, 1776, 1778, 1886, 1887, 1983,
2122, 2416, 2570, 2727, 2786, 3024,
3101, 3166, 3217, 3313, 3490, 3506,
3645, 3834, 3853, 4107, 4301, 4536,
5020, 5021, 5030, 5192, 5195, 5598,
5660, 5878, 6067, 6350, 6374, 6812,
17069, 18588
1487, 1505, 2158, 2174, 2909, 3331,
3931, 4165, 4299, 4414, 4536, 4621,
5427, 6261, 7680, 7897, 18753
18991
3141, 3452, 3845, 3852, 3905, 4128,
4281, 4530, 4997, 5328, 5847, 6106,
6343, 6349, 18587
17527, 18603, 18719
18650
4922, 18816
2511, 2655, 18000, 19093
18964
3791, 18802
18967
18992
4213, 4251, 5345, 5352, 6594, 18606
19057
1883, 3235, 4183, 4288, 4331, 4354,
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Morte encefálica
Moxonidina
Mucosite
Mulher detenta
Mulheres

4509, 4652, 5317, 5573, 5579, 5601,
5617, 5618, 5838, 6022, 6225, 6388,
6427, 6784, 6795, 6823, 6903, 17162,
17438, 17621, 17672, 17750, 18744,
18959
2715, 4505, 5324, 17147, 19024
18576
7009, 19072
18564
1445, 1484, 1492, 1528, 1546, 1551,
1554, 1561, 1582, 1591, 1610, 1618,
1620, 1637, 1638, 1686, 1703, 1705,
1720, 1759, 1764, 1788, 1793, 1801,
1802, 1816, 1870, 1873, 1878, 1886,
1887, 1891, 1898, 1909, 1913, 1919,
1929, 1937, 1941, 1942, 1956, 2010,
2015, 2037, 2082, 2095, 2122, 2126,
2132, 2141, 2161, 2162, 2163, 2176,
2190, 2192, 2214, 2215, 2240, 2243,
2245, 2253, 2259, 2266, 2288, 2308,
2322, 2324, 2327, 2357, 2373, 2386,
2402, 2407, 2416, 2420, 2438, 2442,
2467, 2485, 2490, 2499, 2503, 2517,
2534, 2551, 2570, 2580, 2606, 2616,
2622, 2632, 2635, 2637, 2643, 2660,
2681, 2683, 2716, 2720, 2725, 2744,
2751, 2797, 2801, 2817, 2819, 2827,
2847, 2853, 2855, 2864, 2884, 2889,
2900, 2919, 2972, 3024, 3040, 3051,
3060, 3081, 3082, 3100, 3134, 3138,
3141, 3153, 3166, 3168, 3217, 3269,
3285, 3287, 3291, 3308, 3313, 3314,
3321, 3323, 3324, 3326, 3336, 3337,
3341, 3376, 3390, 3446, 3452, 3467,
3469, 3474, 3499, 3506, 3530, 3542,
3544, 3553, 3556, 3560, 3594, 3604,
3614, 3616, 3620, 3629, 3631, 3645,
3654, 3657, 3658, 3666, 3668, 3672,
3680, 3709, 3711, 3731, 3732, 3733,
3756, 3762, 3765, 3797, 3801, 3820,
3830, 3834, 3845, 3846, 3853, 3862,
3866, 3903, 3916, 3917, 3958, 3982,
3995, 4009, 4014, 4028, 4041, 4060,
4099, 4107, 4144, 4209, 4226, 4239,
4248, 4254, 4275, 4281, 4297, 4305,
4321, 4327, 4338, 4342, 4347, 4349,
4374, 4378, 4380, 4383, 4409, 4469,
4491, 4495, 4517, 4518, 4530, 4533,
4536, 4551, 4562, 4568, 4577, 4581,
4604, 4617, 4628, 4630, 4644, 4651,
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Mulheres e Homens
Música

Necessidades e demandas de serviços
de saúde

Necessidades em saúde
Negros
Neoplasia uterina
Neoplasias

4661, 4712, 4723, 4758, 4795, 4836,
4853, 4869, 4881, 4942, 4966, 4971,
5020, 5021, 5030, 5069, 5072, 5132,
5148, 5185, 5195, 5228, 5234, 5247,
5249, 5250, 5252, 5260, 5271, 5273,
5281, 5293, 5328, 5366, 5367, 5406,
5413, 5419, 5423, 5438, 5442, 5450,
5453, 5455, 5470, 5500, 5532, 5541,
5545, 5547, 5550, 5553, 5556, 5583,
5584, 5598, 5631, 5668, 5673, 5697,
5703, 5710, 5745, 5897, 5906, 5920,
5922, 5946, 6032, 6035, 6067, 6171,
6182, 6203, 6222, 6225, 6237, 6264,
6294, 6332, 6334, 6340, 6343, 6351,
6354, 6355, 6360, 6366, 6376, 6393,
6408, 6434, 6466, 6470, 6517, 6572,
6581, 6710, 6746, 6786, 6825, 6876,
6918, 7638, 7794, 7795, 7797, 7799,
7800, 7802, 7803, 7804, 7867, 8094,
13065, 14856, 16569, 17015, 17120,
17485, 17512, 17898, 17917, 17973,
17982, 18131, 18211, 18300, 18701,
18808, 18984, 7851, 17008, 17031,
17336, 17365, 17811, 18134, 18228,
18725, 18887, 18932
18986
1608, 3697, 4841, 6208, 17026,
17507, 18005, 18613, 18945, 18987,
19063
3183, 3288, 3767, 3904, 4384, 4463,
4517, 4647, 4690, 4706, 4845, 5009,
5056, 5070, 5165, 5274, 5354, 5373,
5559, 5634, 5643, 5772, 5879, 5904,
5993, 6651, 6652, 6707, 18350,
18961, 18823
7144, 18996
19144
17162, 19091
1444, 1455, 1577, 1756, 2200, 2298,
2444, 2590, 2621, 2821, 2861, 3079,
3082, 3096, 3264, 3290, 3435, 3472,
3482, 3492, 3534, 3536, 3612, 3668,
3735, 3764, 3777, 3785, 3831, 3915,
4041, 4050, 4061, 4241, 4340, 4346,
4350, 4351, 4359, 4431, 4464, 4542,
4581, 4614, 4618, 4641, 4661, 4667,
4672, 4719, 4805, 4852, 4923, 5075,
5101, 5104, 5110, 5218, 5251, 5289,
5311, 5415, 5475, 5521, 5537, 5578,
5656, 5690, 5726, 5792, 5826, 5964,
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Neoplasias colorretais

Neoplasias mamárias

Neurocirurgia
Notificação de acidentes de trabalho

Nutrição enteral
Obesidade Central
Oncologia

Óxido nítrico
Paciente
Pacientes ambulatoriais
Pacientes internados

5974, 6036, 6039, 6077, 6085, 6103,
6112, 6191, 6238, 6269, 6323, 6352,
6441, 6449, 6523, 6553, 6578, 6586,
6605, 6633, 6638, 6739, 6761, 6996,
7047, 7054, 7119, 16979, 17236,
17298, 17594, 17628, 17835, 18038,
18272, 19132, 19147
2948, 3103, 4792, 5356, 5577, 5706,
5707, 5842, 6596, 17261, 18571,
19073
1457, 1546, 1571, 1606, 1703, 1720,
1778, 1886, 1887, 1922, 1928, 1983,
2000, 2094, 2217, 2442, 2827, 2911,
3024, 3217, 3490, 3499, 3506, 3544,
3629, 3645, 3801, 3834, 3853, 3910,
3916, 4107, 4301, 4407, 4419, 4536,
4658, 4833, 4836, 4987, 5030, 5069,
5195, 5248, 5459, 5509, 5598, 5660,
5697, 5701, 5705, 5844, 5854, 5878,
6047, 6067, 6350, 6374, 6381, 6497,
6521, 6588, 7015, 7024, 17479,
17884, 18016, 18943, 19113, 17616,
17625, 18553, 18716, 17590, 17644,
17707, 18642, 17686, 17693, 18635,
18801
4337, 6882, 18566
1878, 1882, 3494, 5376, 6252, 6397,
6743, 17619, 17897, 18241, 18565,
18653
2692, 2800, 3249, 3347, 3662, 4003,
4576, 4863, 18899
17622, 18834
1831, 1857, 2244, 2377, 2718, 2804,
3264, 3290, 3492, 3540, 3543, 3965,
4618, 5104, 5380, 13058, 17268,
17270, 17493, 17501, 17997, 17999,
18153, 18224, 18323, 18387, 18637,
18921
3211, 4821, 5649, 6615, 18576
17800, 18309, 19087
1751, 2127, 2205, 2585, 2957, 6289,
18704
1433, 1624, 1671, 1755, 1938, 2114,
2164, 2178, 2187, 2188, 2209, 2212,
2213, 2246, 2263, 2291, 2371, 2382,
2395, 2488, 2498, 2524, 2545, 3032,
3033, 3061, 3202, 3242, 3276, 3284,
3338, 3347, 3482, 3514, 3515, 3655,
3738, 3761, 3772, 3952, 3978, 4146,
4227, 4394, 4474, 4609, 4634, 4676,
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Pai
Parada cardíaca

Parasitas emergentes
Parasitas reemergentes
Participação comunitária

Parto domiciliar
Parto humanizado

Parto normal

Pé diabético

Pediatria
Percepção do tato
Percepção pública da ciência
Percepções sobre hanseníase
Perfil de saúde

4690, 4820, 4999, 5034, 5379, 5492,
5530, 5591, 5665, 5678, 5688, 5767,
5914, 5939, 5942, 5955, 6012, 6670,
6749, 6772, 7072, 17634, 18571
1560, 2463, 4472, 5348, 6151, 8096,
17733, 18609
1815, 3504, 4033, 4164, 4398, 4593,
4802, 5053, 5153, 5298, 5301, 5575,
5586, 6317, 17166, 17930, 18903
18559
18559
1517, 1910, 2092, 2190, 2278, 2448,
2568, 2677, 2730, 2771, 2780, 2866,
3461, 3465, 3713, 3724, 4048, 4077,
4397, 4413, 4532, 4557, 4612, 4703,
4728, 4730, 4778, 4838, 4851, 5023,
5035, 5083, 5304, 5801, 6060, 6105,
6233, 6260, 6733, 6748, 7854, 7897,
8973, 16984, 18839, 18928
2999, 3275, 6798, 8084, 8116, 17512,
17956, 18097, 19015
4092, 4127, 4157, 4180, 4257, 4275,
4327, 4472, 4499, 4563, 4702, 5096,
5293, 5322, 5396, 5408, 5418, 5429,
5863, 6038, 6151, 6235, 6236, 6291,
6481, 6651, 6658, 6798, 6942, 17053,
17143, 17323, 17451, 17512, 17586,
17776, 17860, 17867, 18096, 18320,
18868, 18926, 18968, 19129
2250, 2322, 2639, 2651, 3003, 3098,
3153, 3207, 3448, 3524, 3593, 3702,
3705, 3706, 3708, 3709, 3792, 4020,
4157, 4189, 4568, 4630, 4928, 5261,
5429, 5646, 5655, 5724, 5734, 5735,
5895, 6027, 6035, 6232, 6235, 6516,
6658, 6668, 6908, 7125, 7148, 17411,
17694, 18099, 18926, 19001
3044, 3145, 3496, 3869, 3893, 3955,
3979, 4365, 4427, 5265, 5436, 5561,
5777, 6307, 6628, 17130, 17175,
18958
2184, 2792, 6847, 7139, 17062,
17195, 17997, 18141, 18882
18892
18839
18842
1802, 1885, 2014, 2037, 2316, 2324,
2327, 2476, 2497, 2507, 2537, 2541,
2585, 2586, 2608, 2772, 3111, 3134,
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Perfusão renal
Período pós-parto

Perioperatório
Pesquisa

Pesquisa metodológica em
enfermagem
Pesquisa qualitativa

Pesquisa-ação
Pessoa com deficiência
Pessoal administrativo
Pessoal de saúde

3139, 3142, 3661, 3773, 4294, 4354,
4355, 4519, 4670, 4911, 4966, 5026,
5242, 5619, 5744, 5838, 6402, 6535,
6570, 6663, 6732, 6768, 6788, 7063,
17173, 17307, 18103, 18245, 18793
18997
3935, 4009, 4117, 4157, 4180, 4297,
4298, 4300, 4316, 4349, 4384, 4482,
4499, 4506, 4770, 4795, 5060, 5261,
5305, 5328, 5553, 5635, 5639, 5655,
5724, 5745, 5901, 5919, 6124, 6155,
6168, 6237, 6304, 6396, 6447, 6470,
6656, 6658, 6729, 6919, 6942, 7008,
7029, 17458, 17733, 17961, 17967,
18204, 18944
18843
1609, 1655, 2459, 2659, 2705, 3424,
3437, 3546, 3844, 3869, 4771, 5783,
7707, 13076, 13109, 17571, 18156,
18288
17089, 17118, 18899
7001, 7038, 7103, 7104, 7152, 17143,
17156, 17510, 17652, 17713, 17725,
17736, 17741, 17751, 18026, 18186,
18202, 18424, 18433, 18797, 18830,
18918, 19049, 19085, 19104, 19147
7044, 7053, 17605, 18938
17154, 18746
6098, 19117
2016, 2190, 2347, 2850, 2881, 2901,
3087, 3240, 3278, 3283, 3452, 3461,
3733, 3764, 3796, 3829, 3874, 3917,
3932, 3934, 3936, 3938, 3940, 3941,
3948, 3976, 4002, 4006, 4007, 4008,
4012, 4037, 4039, 4040, 4042, 4056,
4137, 4144, 4191, 4199, 4264, 4284,
4321, 4352, 4400, 4410, 4458, 4535,
4593, 4679, 4699, 4744, 4777, 4827,
4828, 4841, 4851, 4873, 4874, 4946,
4958, 4965, 4990, 4994, 5036, 5098,
5160, 5180, 5278, 5294, 5316, 5325,
5329, 5343, 5490, 5495, 5519, 5536,
5603, 5622, 5713, 5845, 5900, 5993,
6085, 6092, 6112, 6122, 6134, 6185,
6199, 6236, 6242, 6249, 6300, 6322,
6341, 6359, 6406, 6437, 6461, 6569,
6577, 6592, 6598, 6644, 6693, 6711,
6799, 6811, 6860, 7587, 7679, 7846,
17176, 17192, 17612, 17915, 18083,
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Pessoas com deficiência
Pessoas com deficiência visual
Placenta
Planejamento familiar

Poder (psicologia)

Política de saúde

Políticas públicas

Políticas públicas de saúde

Postura
Praxiologia de Bourdieu
Pré - operatório
Prematuro

18140, 18658, 18790, 18625
5389, 5456, 6382, 6510, 6646, 6697,
6708, 17097, 18180, 18943, 19051
18018, 18888
18648, 18659
1492, 1650, 1714, 1763, 1873, 1919,
2182, 2201, 2277, 2305, 2608, 3097,
3152, 3523, 3631, 3653, 3854, 3856,
4129, 4730, 5366, 5438, 5541, 5846,
6040, 6284, 6304, 6370, 6373, 6484,
17027, 17064, 17094, 17109, 17816,
17879, 18210, 18750
1494, 1515, 1905, 1913, 1927, 1964,
1998, 2097, 2155, 2275, 2279, 2285,
2356, 2359, 2485, 2514, 3016, 3048,
3051, 3655, 4059, 4062, 4069, 4125,
4333, 4530, 4616, 4619, 4838, 6135,
6382, 6476, 18941
1464, 1517, 1520, 1614, 1655, 1660,
1664, 1670, 1675, 1725, 1752, 1910,
1911, 1919, 2029, 2072, 2146, 2155,
2430, 2708, 2722, 2738, 2750, 2787,
2860, 2863, 2883, 2991, 3004, 3084,
3124, 3158, 3176, 3209, 3247, 3299,
3315, 3355, 3461, 3495, 3528, 3558,
3570, 3573, 3600, 3650, 3734, 3736,
3796, 3818, 3876, 3906, 3927, 3947,
4046, 4048, 4052, 4073, 4413, 4531,
4550, 4703, 4711, 4819, 4888, 5496,
5652, 5770, 5863, 5930, 5934, 6008,
6211, 6624, 6671, 6825, 6862, 6889,
6913, 7085, 7580, 7709, 7749, 13074,
13101, 13103, 14803, 14912, 15114,
16003, 17565, 17567, 17843, 17975,
18590, 19074
6662, 6986, 7870, 16590, 17100,
17424, 17785, 17978, 18108, 18267,
18730, 19136
4699, 4748, 4851, 5077, 5083, 5089,
5239, 5296, 5315, 5355, 5641, 5813,
5872, 5889, 5927, 5948, 6013, 6030,
6069, 6085, 6089, 6111, 6132, 6163,
6184, 6220, 6366, 6380, 6395, 6406,
6458, 6532, 6592, 6653, 6677, 6692,
6694, 6695, 6727, 6788, 6811, 17498,
17520, 17947, 17950, 18583, 18928
2958, 4534, 4928, 6072, 18645
18979
18843
1466, 1545, 1641, 1694, 1708, 1758,
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Preservativos
Pressão arterial

Prevalência

Prevenção

Prevenção do câncer de colo uterino
Prevenção e controle
Prevenção primária

1787, 1813, 1844, 1845, 1855, 1858,
1884, 1988, 2069, 2087, 2183, 2195,
2357, 2605, 2719, 2777, 2789, 2900,
2905, 2909, 2924, 2926, 3163, 3224,
3253, 3362, 3395, 3639, 3793, 3873,
3908, 3945, 3984, 4171, 4230, 4435,
4486, 4513, 4594, 4610, 4738, 4929,
5094, 5121, 5134, 5162, 5163, 5208,
5232, 5338, 5379, 5381, 5392, 5397,
5439, 5591, 5661, 5857, 5911, 6004,
6202, 6251, 6517, 6526, 6585, 6755,
6769, 6971, 7165, 7475, 17025,
17496, 17661, 18201, 18277, 18374,
18457, 18602, 18609, 18781
2577, 3334, 5131, 5386, 6166, 7084,
18195, 18984
1471, 1861, 1877, 2123, 2405, 2510,
2586, 2790, 3211, 3240, 3293, 3318,
3329, 3823, 3900, 3907, 4102, 4123,
4187, 4253, 4294, 4345, 4412, 4428,
4434, 4457, 4479, 4522, 4567, 4821,
4838, 4842, 4843, 4844, 4860, 5202,
5320, 5565, 5621, 5702, 6104, 6273,
6580, 6600, 6610, 6622, 6709, 6711,
6796, 17413, 17454, 17649, 17663,
18191, 18596
2287, 2301, 2331, 2343, 2783, 2931,
2950, 2983, 3091, 3092, 3208, 3261,
3421, 3512, 3522, 3573, 3640, 3864,
3900, 3952, 4078, 4424, 4433, 4468,
4509, 4519, 4670, 4837, 4942, 5019,
5220, 5557, 5558, 5618, 5648, 5738,
5844, 5980, 5998, 5999, 6119, 6214,
6247, 6279, 6296, 6297, 6302, 6423,
6639, 6656, 6754, 6954, 7011, 7096,
7129, 17052, 17264, 17352, 17430,
18211, 18235, 18412, 18654, 19107
7951, 14206, 17159, 17542, 17647,
17798, 18058, 18172, 18307, 18333,
18680, 18865, 18958, 18988
19122
7944, 7980, 17003, 19072
1522, 1687, 1720, 1813, 2108, 2146,
2378, 2475, 2577, 2623, 2706, 2757,
3021, 3044, 3049, 3211, 3245, 3416,
3553, 3606, 3640, 3736, 3781, 3790,
3800, 3830, 3846, 3854, 3875, 3881,
3889, 3940, 3977, 4246, 4800, 5243,
5677, 7150, 8019, 8020, 17986,
18362, 18720
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Prisões
Procedimentos cirúrgicos operatórios
Processo de trabalho
Processo hemodialítico
Processo saúde-doença

Processos de enfermagem

2271, 2386, 3497, 4517, 5057, 5710,
6470, 18346, 18424, 18678
2169, 2914, 3107, 3451, 3857, 4635,
4782, 6590, 6696, 19043
7005, 7014, 17145, 17155, 18192,
18203, 18778
18920
1874, 1950, 1954, 1956, 1992, 2005,
2038, 2222, 2320, 2339, 2350, 2423,
2509, 2618, 2673, 2885, 2891, 3111,
3179, 3183, 3295, 3304, 3328, 3368,
3372, 3373, 3384, 3390, 3391, 3403,
3422, 3472, 3672, 3675, 3677, 3686,
3695, 3707, 3713, 3778, 3806, 3810,
3894, 3942, 3995, 4042, 4061, 4100,
4103, 4291, 4458, 4668, 4732, 4758,
4774, 4899, 4905, 4911, 4914, 4964,
5070, 5084, 5085, 5111, 5158, 5159,
5278, 5285, 5309, 5310, 5312, 5412,
5478, 5504, 5526, 5534, 5539, 5582,
5769, 5970, 6145, 6174, 6179, 6294,
6440, 6458, 6552, 6652, 6660, 6705,
6772, 7127, 17703, 17738, 18909
1433, 1436, 1441, 1442, 1488, 1490,
1505, 1601, 1603, 1612, 1635, 1722,
1748, 1753, 1755, 1762, 1777, 1810,
1833, 1836, 1848, 1998, 2007, 2136,
2145, 2210, 2223, 2246, 2271, 2276,
2292, 2315, 2364, 2369, 2372, 2457,
2542, 2572, 2654, 2658, 2670, 2717,
2736, 2745, 2868, 2888, 2891, 3052,
3066, 3073, 3113, 3292, 3295, 3300,
3313, 3333, 3338, 3413, 3420, 3445,
3473, 3477, 3513, 3591, 3608, 3666,
3671, 3675, 3730, 3758, 3803, 3807,
3825, 3865, 3866, 3897, 3898, 3974,
4035, 4048, 4075, 4116, 4123, 4124,
4178, 4258, 4286, 4289, 4304, 4326,
4344, 4391, 4459, 4470, 4497, 4520,
4538, 4706, 4747, 4930, 4953, 4968,
4983, 4988, 4993, 4995, 5012, 5038,
5114, 5122, 5139, 5196, 5283, 5288,
5308, 5364, 5370, 5397, 5407, 5449,
5499, 5520, 5528, 5533, 5546, 5560,
5602, 5630, 5667, 5714, 5772, 5835,
6126, 6173, 6204, 6206, 6259, 6268,
6301, 6403, 6486, 6489, 6667, 6736,
6749, 6808, 6834, 6844, 6882, 6885,
13046, 17194, 17201, 17283, 17377,
17445, 17461, 17472, 17489, 17503,
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Produção do conhecimento
Profissão
Profissionais da saúde

Profissionais da saúde e enfermagem
Programa saúde da família

Programas de controle de infecção
hospitalar
Programas de ensino superior
Promoção da saúde

17519, 17705, 17756, 17814, 17850,
17856, 17920, 17943, 17984, 18204,
18305, 18368, 18552, 18667, 18799,
18841, 18881, 19050
17140, 19013
7168, 7211, 7494, 18957, 19137
17728, 17950, 18603, 17362, 17523,
17550, 17685, 17935, 18153, 18172,
18661
18824
4063, 4095, 4100, 4101, 4166, 4167,
4187, 4199, 4255, 4339, 4348, 4355,
4410, 4423, 4437, 4441, 4459, 4462,
4500, 4526, 4529, 4552, 4558, 4565,
4570, 4603, 4612, 4623, 4668, 4688,
4692, 4714, 4733, 4750, 4759, 4777,
4823, 4830, 4873, 4903, 4946, 4986,
5014, 5022, 5023, 5024, 5035, 5042,
5056, 5156, 5157, 5166, 5177, 5180,
5203, 5207, 5253, 5273, 5288, 5290,
5291, 5300, 5303, 5306, 5310, 5323,
5330, 5372, 5412, 5420, 5472, 5531,
5626, 5643, 5737, 5742, 5755, 5801,
5810, 5845, 5900, 5919, 6040, 6055,
6060, 6066, 6085, 6116, 6141, 6168,
6177, 6181, 6193, 6195, 6218, 6219,
6248, 6262, 6274, 6300, 6303, 6306,
6320, 6327, 6328, 6360, 6439, 6459,
6483, 6565, 6573, 6619, 6660, 6666,
6689, 6713, 6718, 6752, 6835, 6852,
6890, 6904, 6905, 6906, 6917, 6953,
7036, 7054, 7588, 17051, 17354,
17629, 17740, 17848, 17851, 17871,
17965, 17977, 18094, 18105, 18143,
18420, 18649, 18873, 17685, 17765,
18342, 18459, 18603, 19138
18572
18819
1781, 1885, 1886, 1890, 2146, 2217,
2278, 2521, 2560, 2630, 2666, 2676,
2757, 2760, 2888, 2975, 3081, 3084,
3087, 3121, 3125, 3187, 3209, 3222,
3258, 3270, 3283, 3285, 3299, 3314,
3321, 3323, 3416, 3454, 3495, 3566,
3606, 3640, 3683, 3736, 3750, 3838,
3840, 3862, 3875, 3906, 3914, 3926,
3929, 3994, 4025, 4046, 4054, 4074,
4077, 4079, 4258, 4296, 4335, 4350,
4355, 4387, 4408, 4423, 4447, 4452,
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Psicologia social

Psicometria

4532, 4534, 4536, 4580, 4598, 4628,
4634, 4698, 4713, 4740, 4742, 4750,
4757, 4758, 4760, 4778, 4809, 4818,
4826, 4838, 4851, 4864, 4873, 4893,
4981, 4989, 5023, 5035, 5040, 5042,
5046, 5066, 5085, 5093, 5114, 5128,
5136, 5137, 5150, 5156, 5161, 5180,
5218, 5237, 5243, 5253, 5257, 5259,
5285, 5288, 5290, 5291, 5292, 5294,
5354, 5403, 5409, 5472, 5495, 5503,
5504, 5505, 5507, 5516, 5525, 5527,
5543, 5603, 5613, 5615, 5624, 5627,
5641, 5645, 5656, 5708, 5723, 5778,
5807, 5822, 5830, 5851, 5928, 5940,
5968, 5978, 6135, 6153, 6155, 6159,
6167, 6193, 6205, 6208, 6242, 6255,
6260, 6274, 6319, 6327, 6328, 6329,
6374, 6375, 6376, 6381, 6383, 6384,
6450, 6455, 6460, 6466, 6468, 6507,
6535, 6569, 6608, 6643, 6644, 6660,
6678, 6679, 6705, 6715, 6718, 6719,
6835, 6851, 6928, 6930, 7013, 7038,
7106, 7134, 7151, 7154, 7680, 7712,
8749, 13056, 14997, 15440, 17061,
17084, 17088, 17097, 17105, 17106,
17107, 17113, 17115, 17117, 17119,
17173, 17177, 17294, 17295, 17448,
17485, 17489, 17490, 17494, 17515,
17548, 17712, 17744, 17755, 17802,
17817, 17845, 17882, 17884, 17899,
17902, 17929, 17936, 17958, 17971,
18018, 18019, 18021, 18137, 18149,
18177, 18362, 18442, 18589, 18754,
18838, 18888, 18893, 18903, 18941,
18964, 19049, 19059, 19061
1987, 2026, 2069, 2239, 2244, 2289,
2303, 2306, 2350, 2484, 2509, 2517,
2574, 2643, 2676, 2678, 2683, 2695,
2696, 2723, 2775, 2797, 2811, 2881,
2935, 2952, 2959, 2986, 2998, 3014,
3047, 3049, 3110, 3127, 3147, 3151,
3152, 3168, 3172, 3204, 3254, 3269,
3321, 3438, 3542, 3544, 3546, 3560,
3568, 3580, 3589, 3598, 3626, 3656,
4106, 4197, 4648, 5203, 5316, 5486,
5522, 5876, 5899, 6008, 6180, 6579,
6673, 7635, 17158, 17213, 17786,
17924, 17995, 18031, 18184, 18423,
18426, 18462, 18464, 18640, 19089
1960, 2077, 2128, 2822, 2833, 2973,
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Qualidade da assistência à saúde

Qualidade de vida

3718, 3804, 4016, 4227, 4366, 5629,
6964, 7082, 7119, 17091, 17614,
17731, 17839, 18074, 18132, 18787
3964, 4136, 4279, 4384, 4460, 4548,
4550, 4562, 4819, 4939, 4998, 5188,
5215, 5222, 5223, 5451, 5466, 5560,
5610, 5678, 5735, 5760, 5869, 5923,
5926, 5955, 5958, 5989, 5990, 6117,
6134, 6229, 6358, 6433, 6444, 6492,
6496, 6658, 6664, 6672, 6758, 6784,
6787, 6868, 6878, 6899, 7067, 7076,
7113, 17284, 17288, 17606, 17716,
17723, 17749, 18248, 19050
1486, 1738, 1756, 1852, 1859, 1887,
1943, 2024, 2037, 2091, 2197, 2302,
2320, 2343, 2395, 2403, 2424, 2449,
2472, 2473, 2507, 2521, 2532, 2567,
2602, 2644, 2665, 2714, 2724, 2729,
2803, 2822, 2833, 2893, 2894, 2915,
2932, 2948, 2957, 2965, 2973, 2977,
3081, 3115, 3144, 3158, 3203, 3204,
3219, 3259, 3302, 3315, 3394, 3402,
3414, 3425, 3602, 3603, 3624, 3692,
3695, 3721, 3738, 3771, 3795, 3797,
3809, 3822, 3855, 3891, 3894, 3903,
3906, 3929, 3944, 3983, 3987, 3998,
4002, 4016, 4018, 4021, 4027, 4039,
4040, 4053, 4107, 4110, 4153, 4265,
4295, 4360, 4410, 4428, 4524, 4532,
4586, 4591, 4602, 4646, 4677, 4678,
4739, 4742, 4752, 4755, 4763, 4792,
4797, 4809, 4815, 4833, 4844, 4846,
4854, 4855, 4864, 4869, 4927, 4936,
4950, 4954, 4991, 4992, 4996, 5029,
5048, 5069, 5087, 5100, 5107, 5116,
5117, 5127, 5143, 5195, 5198, 5202,
5249, 5330, 5358, 5367, 5371, 5377,
5414, 5470, 5485, 5578, 5581, 5584,
5598, 5618, 5631, 5660, 5665, 5687,
5692, 5706, 5708, 5719, 5726, 5737,
5744, 5748, 5779, 5808, 5824, 5861,
5894, 5918, 5962, 5965, 5984, 5998,
6052, 6053, 6054, 6057, 6061, 6088,
6110, 6120, 6175, 6180, 6250, 6276,
6306, 6307, 6308, 6309, 6315, 6323,
6329, 6333, 6354, 6362, 6375, 6376,
6448, 6451, 6524, 6546, 6570, 6574,
6605, 6608, 6613, 6617, 6626, 6628,
6633, 6687, 6718, 6742, 6746, 6757,
6778, 6780, 6809, 6826, 6835, 6837,
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6936, 6959, 7021, 7034, 7047, 7049,
7079, 7080, 7086, 7091, 7106, 7155,
7162, 7974, 13056, 17004, 17006,
17063, 17179, 17189, 17360, 17421,
17425, 17485, 17494, 17536, 17591,
17601, 17617, 17618, 17638, 17644,
17653, 17670, 17693, 17707, 17724,
17746, 17847, 17872, 17925, 17957,
18067, 18077, 18082, 18145, 18170,
18280, 18402, 18407, 18416, 18417,
18547, 18561, 18569, 18593, 18662,
18666, 18671, 18679, 18711, 18718,
18745, 18760, 18772, 18777, 18794,
18942, 18944, 18970, 18971, 18974,
19005, 19073, 19096, 19126
Qualidade de vida relacionada à saúde
17601, 18671, 18708
Queda de pacientes
18555
Questionários
2300, 2521, 2567, 3203, 4428, 18074,
18731
Quimioprevenção
4006, 6696, 18625
Quimioterapia
1571, 1906, 2002, 2170, 2255, 2256,
2311, 2375, 2627, 2679, 2827, 2967,
3156, 3166, 3274, 3425, 3834, 4177,
4346, 4629, 4641, 5139, 5949, 6022,
6103, 6514, 6588, 6633, 6934, 6936,
17425, 17601, 17628, 17835, 18145,
18404, 18635, 18708, 19072, 19113
Recém-nascido
1496, 1641, 1694, 1708, 1745, 1758,
1800, 1813, 1844, 1845, 1904, 1988,
2102, 2106, 2259, 2365, 2434, 2447,
2469, 2492, 2502, 2746, 2789, 2834,
2909, 2917, 2946, 3080, 3140, 3192,
3224, 3253, 3317, 3343, 3350, 3362,
3520, 3532, 3584, 3627, 3670, 3706,
3722, 3864, 3872, 3873, 3880, 3908,
3945, 3981, 4114, 4155, 4171, 4200,
4229, 4230, 4300, 4393, 4417, 4435,
4441, 4482, 4501, 4509, 4525, 4537,
4548, 4554, 4574, 4594, 4606, 4610,
4886, 4984, 5003, 5015, 5081, 5094,
5115, 5121, 5162, 5197, 5211, 5305,
5314, 5331, 5350, 5392, 5439, 5447,
5511, 5512, 5564, 5571, 5591, 5597,
5644, 5661, 5857, 5911, 5917, 5926,
5980, 6004, 6033, 6038, 6048, 6124,
6143, 6149, 6167, 6186, 6202, 6228,
6251, 6257, 6271, 6293, 6321, 6378,
6419, 6422, 6430, 6432, 6433, 6471,
6585, 6606, 6674, 6755, 6769, 6817,
6828, 6869, 6971, 6977, 7078, 7147,
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7189, 7219, 7602, 8120, 17075,
17187, 17257, 17260, 17350, 17353,
17403, 17532, 17612, 17717, 17904,
17912, 18017, 18084, 18110, 18457,
18945, 19063, 19124
Recém-nascido pré-termo
17007, 18907
Recuperação pós-anestésica
18811
Recursos humanos - dimensionamento
18950
Recursos humanos de enfermagem
1525, 1644, 1820, 2032, 2125, 2185,
2325, 2329, 2604, 2812, 2993, 3181,
3371, 3386, 3493, 4214, 4707, 4949,
5088, 5332, 5339, 6910, 7090, 7098,
7105, 7111, 7604, 16992, 17444,
17691, 18044, 18562, 18739
Recursos humanos em saúde
2495, 2766, 2901, 3283, 3370, 3941,
4994, 5239, 6199, 6322, 6594, 6667,
6693, 6847, 6991, 7580, 7703, 7710,
7749, 7760, 8968, 8969, 13113,
17171, 17523, 17636, 18162, 18247,
18369, 18789, 18838, 18937
Rede social
6976, 7167, 17591, 18929
Redução do dano
4780, 5604, 5624, 17424, 18824
Registros de enfermagem
1432, 2542, 2611, 2699, 2778, 2804,
2987, 3243, 3338, 3578, 3787, 3923,
4033, 4145, 4218, 4228, 4389, 4398,
4527, 4528, 4538, 4859, 4866, 4955,
4984, 5015, 5283, 5284, 5773, 6127,
6183, 6444, 6529, 6707, 6808, 17433,
17528, 17828, 18053, 18204, 18938
Relação familiar
1444, 1501, 1564, 1589, 1619, 1735,
1795, 1875, 1888, 1894, 1913, 1929,
1934, 1957, 2061, 2073, 2110, 2123,
2124, 2142, 2175, 2191, 2200, 2239,
2291, 2398, 2439, 2470, 2559, 2561,
2570, 2624, 2629, 2647, 2689, 2690,
2807, 2821, 2869, 2904, 2959, 3042,
3069, 3085, 3100, 3141, 3144, 3306,
3309, 3310, 3324, 3332, 3391, 3408,
3410, 3422, 3447, 3456, 3458, 3499,
3581, 3597, 3612, 3670, 3721, 3723,
3729, 3735, 3757, 3759, 3761, 3826,
3831, 3846, 3855, 3890, 3895, 3896,
3954, 4009, 4050, 4060, 4070, 4109,
4128, 4163, 4170, 4197, 4231, 4236,
4245, 4351, 4371, 4415, 4454, 4521,
4589, 4676, 4682, 4700, 4704, 4710,
4741, 4805, 4817, 4823, 4824, 4850,
4889, 4890, 4905, 4920, 4931, 4947,
4974, 4978, 5010, 5016, 5041, 5051,
5092, 5109, 5121, 5123, 5141, 5158,
767

Relações interprofissionais

Relações pai-filho
Relações profissional-paciente

Religião

Representações sociais

Reprodutibilidade dos testes

Resistência microbiana a
medicamentos
Respiração artificial

5159, 5164, 5194, 5251, 5305, 5362,
5368, 5377, 5385, 5410, 5428, 5430,
5442, 5465, 5475, 5510, 5514, 5523,
5532, 5538, 5556, 5562, 5565, 5628,
5634, 5680, 5705, 5720, 5721, 5733,
5763, 5802, 5823, 5852, 5860, 5897,
5964, 5974, 5981, 6036, 6057, 6156,
6170, 6221, 6227, 6411, 6434, 6435,
6447, 6464, 6474, 6487, 6514, 6576,
6589, 6633, 6659, 6697, 6715, 6734,
6739, 6790, 6839, 7007, 7081, 7972,
7984, 13045, 16995, 17212, 17504,
17509, 17759, 17823, 17838, 17854,
18001, 18684, 18864, 18989, 19082,
19140, 19149, 17808, 19094
1716, 1736, 1740, 1905, 1937, 1947,
1964, 1970, 1997, 2041, 2116, 2252,
2268, 2275, 2514, 2669, 2698, 2895,
3133, 3174, 3270, 4057, 4093, 4141,
4145, 4558, 4596, 4828, 4838, 4848,
5102, 5464, 5588, 5611, 5753, 5820,
5884, 6055, 6193, 6314, 6799, 17951,
19036
3071, 3896, 4163, 4230, 4472, 5348,
5381, 6151, 6291, 6537, 18609
1427, 1543, 1635, 1680, 1684, 1688,
1751, 1902, 1949, 2006, 2246, 2268,
2421, 2466, 2525, 2552, 2641, 2649,
2862, 2870, 2890, 3422, 3605, 3656,
3680, 3747, 3819, 3829, 3878, 4063,
4124, 4144, 4284, 4345, 4346, 4359,
4411, 4521, 4701, 4750, 5343, 5440,
5443, 5477, 6218, 6219, 6597, 6907,
7649, 17951, 17968, 18442, 18578
1578, 1769, 1987, 3400, 4339, 5765,
6561, 6871, 6952, 7082, 7140, 17443,
17594, 18745, 18153, 19131
7141, 17017, 17022, 17197, 17206,
17346, 17364, 17439, 17875, 17899,
17976, 18007, 18047, 18463, 18810,
18978, 18979, 19005
4484, 4855, 4926, 4936, 5135, 5138,
5201, 5225, 5277, 5279, 5298, 5593,
5684, 6072, 18752
3296, 6286, 6586, 6793, 7093, 18638
1993, 2564, 2607, 2607, 2690, 2917,
3037, 3161, 3249, 3350, 4015, 4176,
4473, 5634, 6021, 6508, 6522, 6781,
17452, 17858, 19017
768

Ressonância magnética
Restrição física
Revisão integrativa
Revisão sistemática
Salas cirúrgicas
Satisfação
Satisfação no trabalho
Saúde

Saúde ambiental

Saude coletiva
Saúde da criança

Saúde da família

18847
5939, 19087
17060, 17584, 18729, 19135
7127, 17016, 17750, 18849
19084
18594
17587, 17769, 17857, 18254, 18665,
18772, 19058
1429, 1437, 1439, 1508, 1514, 1531,
1562, 1563, 1585, 1636, 1648, 1651,
1673, 1710, 1737, 1830, 1841, 1856,
1902, 1925, 1997, 2045, 2278, 2424,
2522, 2617, 2714, 2764, 2775, 2876,
2991, 3010, 3077, 3531, 3769, 4074,
4679, 5890, 6054, 6061, 6851, 6891,
6893, 6919, 6974, 6978, 7080, 7159,
13075, 13669, 17043, 17122, 17311,
17314, 17371, 17568, 17933, 18031,
18098, 18205, 18564, 18912
2334, 2763, 3926, 4680, 5489, 5519,
6079, 6224, 6547, 6643, 17463,
17602, 17676, 17846, 18550, 18649,
18802
7144, 7145, 7707, 9056, 18229,
18353, 18383, 18626, 18835
2455, 2468, 3911, 3914, 3975, 3976,
4486, 4631, 4632, 4688, 4839, 4893,
4920, 5061, 5065, 5074, 5166, 5342,
5354, 5385, 5389, 5427, 5428, 5503,
5505, 5555, 5782, 5798, 5826, 5832,
5855, 5881, 5917, 5966, 5968, 5978,
6034, 6039, 6072, 6110, 6120, 6189,
6257, 6436, 6442, 6499, 6510, 6513,
6518, 6566, 6638, 6679, 6745, 6852,
7145, 7709, 7836, 8123, 13674,
13858, 16977, 17059, 17116, 17164,
17231, 17236, 17706, 17761, 17938,
18039, 18092, 18151, 18175, 18231,
18272, 18344, 18371, 18767, 18788,
18798
1440, 1769, 1875, 1945, 2005, 2122,
2296, 2458, 2486, 2556, 2560, 2647,
2677, 2681, 2740, 2742, 2771, 2872,
2888, 2897, 2898, 2899, 2928, 3006,
3026, 3054, 3065, 3088, 3106, 3136,
3162, 3167, 3195, 3216, 3222, 3278,
3280, 3283, 3304, 3311, 3315, 3434,
3443, 3455, 3495, 3556, 3558, 3563,
3607, 3609, 3631, 3633, 3659, 3713,
3736, 3752, 3824, 3863, 3874, 3875,
769

Saúde da mulher

3888, 3899, 3901, 3904, 3922, 3932,
3940, 3948, 4007, 4041, 4045, 4095,
4105, 4120, 4166, 4248, 4263, 4304,
4358, 4404, 4481, 4522, 4617, 4631,
4668, 4695, 4714, 4728, 4733, 4773,
4783, 4785, 4807, 4817, 4826, 4860,
4911, 5024, 5044, 5049, 5071, 5112,
5167, 5168, 5183, 5266, 5354, 5362,
5454, 5472, 5516, 5531, 5593, 5603,
5626, 5643, 5716, 5801, 5803, 5808,
5810, 5851, 5873, 5880, 5919, 5927,
5928, 5978, 5996, 6017, 6040, 6055,
6066, 6116, 6140, 6181, 6218, 6219,
6262, 6274, 6300, 6361, 6365, 6384,
6407, 6412, 6414, 6439, 6446, 6455,
6458, 6459, 6483, 6487, 6565, 6577,
6579, 6644, 6652, 6660, 6666, 6678,
6681, 6689, 6718, 6734, 6752, 6763,
6782, 6783, 6802, 6811, 6982, 6983,
7073, 7767, 7897, 13858, 15404,
17125, 17152, 17206, 17507, 17614,
17615, 17730, 17805, 17854, 17902,
17934, 17975, 18026, 18079, 18106,
18107, 18109, 18122, 18157, 18192,
18220, 18247, 18298, 18417, 18591,
18788, 18857, 18872, 19058, 19095,
19133
1425, 1492, 1595, 1675, 1705, 1749,
1801, 1819, 1889, 1977, 2000, 2075,
2192, 2197, 2203, 2217, 2221, 2240,
2307, 2490, 2515, 2544, 2580, 2589,
2599, 2608, 2615, 2639, 2672, 2722,
2728, 2744, 2753, 2819, 2885, 2911,
2919, 2945, 2990, 3015, 3050, 3055,
3138, 3166, 3179, 3269, 3275, 3336,
3337, 3390, 3434, 3440, 3467, 3474,
3638, 3651, 3666, 3672, 3680, 3709,
3711, 3712, 3732, 3762, 3800, 3830,
3845, 3854, 3862, 3881, 3917, 3941,
3958, 3991, 3995, 4080, 4081, 4083,
4084, 4086, 4107, 4109, 4115, 4116,
4117, 4144, 4157, 4169, 4170, 4209,
4226, 4233, 4275, 4281, 4301, 4305,
4321, 4342, 4349, 4379, 4380, 4384,
4466, 4469, 4491, 4510, 4515, 4518,
4549, 4617, 4628, 4630, 4644, 4651,
4656, 4657, 4658, 4661, 4712, 4723,
4734, 4736, 4770, 4795, 4836, 4853,
4869, 4881, 4904, 4905, 4940, 4942,
4947, 4962, 4966, 4987, 4997, 5005,

770

Saúde do adolescente

Saúde do homem

Saúde do idoso

5020, 5021, 5022, 5030, 5045, 5069,
5072, 5117, 5155, 5228, 5234, 5244,
5250, 5252, 5258, 5271, 5273, 5281,
5293, 5352, 5362, 5365, 5375, 5386,
5403, 5408, 5411, 5413, 5418, 5419,
5423, 5429, 5438, 5442, 5450, 5451,
5453, 5455, 5459, 5470, 5500, 5503,
5505, 5507, 5509, 5541, 5545, 5547,
5553, 5556, 5570, 5584, 5592, 5598,
5668, 5701, 5703, 5735, 5745, 5844,
5847, 5852, 5854, 5858, 5863, 5878,
5893, 5895, 5896, 5905, 5906, 5919,
5920, 5922, 5946, 5972, 5984, 5987,
5996, 6040, 6067, 6171, 6198, 6294,
6310, 6334, 6340, 6343, 6350, 6355,
6360, 6366, 6374, 6384, 6393, 6408,
6434, 6436, 6447, 6481, 6497, 6503,
6516, 6521, 6558, 6568, 6575, 6581,
6627, 6631, 6651, 6656, 6658, 6702,
6741, 6746, 6792, 6801, 6812, 6876,
6878, 6972, 7069, 7084, 7152, 7155,
7682, 7709, 7754, 8083, 8094, 10217,
13678, 13858, 16976, 16991, 17006,
17019, 17040, 17087, 17111, 17167,
17179, 17239, 17250, 17321, 17323,
17324, 17338, 17363, 17508, 17544,
17551, 17555, 17586, 17616, 17741,
17751, 17761, 17762, 17773, 17776,
17818, 17867, 17910, 17958, 18029,
18041, 18239, 18260, 18301, 18302,
18320, 18321, 18337, 18346, 18380,
18426, 18437, 18465, 18590, 18632,
18640, 18741, 18759, 18782, 18947,
19010, 19029, 19065, 19068, 19089,
19122, 19144, 18855, 18859
4467, 4964, 5019, 5042, 5077, 5214,
5216, 5444, 5548, 5725, 5772, 5832,
5877, 5962, 6120, 6154, 6189, 6371,
6386, 6450, 6452, 6468, 6488, 6509,
6553, 6632, 6659, 6682, 6745, 6779,
13674, 16994, 17098, 17117, 17230,
17246, 17753, 17808, 17885, 18213,
18250, 18362, 18767, 19146
5834, 5868, 6323, 6565, 17210,
17249, 17795, 17837, 17978, 18038,
18209, 18251, 18255, 18463, 18464,
18616, 18773, 18800, 18889, 18996
2129, 2238, 3244, 3256, 3322, 3465,
3467, 3495, 3838, 3954, 3962, 3992,
3999, 4052, 4065, 4112, 4126, 4153,
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Saúde do trabalhador

4232, 4252, 4274, 4315, 4355, 4396,
4431, 4457, 4490, 4602, 4607, 4667,
4669, 4675, 4698, 4722, 4751, 4752,
4758, 4824, 4875, 4885, 4950, 4963,
5029, 5041, 5064, 5066, 5071, 5076,
5092, 5118, 5125, 5142, 5209, 5257,
5264, 5317, 5358, 5400, 5404, 5461,
5506, 5523, 5527, 5537, 5559, 5650,
5665, 5731, 5751, 5756, 5788, 5808,
5811, 5812, 5824, 5880, 5904, 5932,
5943, 5948, 5969, 6015, 6019, 6105,
6114, 6175, 6179, 6220, 6238, 6255,
6262, 6285, 6298, 6307, 6309, 6315,
6336, 6337, 6347, 6403, 6448, 6451,
6465, 6477, 6485, 6501, 6579, 6626,
6630, 6633, 6635, 6636, 6650, 6734,
6742, 6750, 6788, 6809, 7026, 7069,
7155, 13858, 16983, 17228, 17241,
17494, 17741, 17854, 17925, 18342,
18351, 18355, 18744, 18864
2173, 3934, 3936, 3939, 3960, 3979,
3998, 4005, 4006, 4012, 4014, 4018,
4023, 4027, 4029, 4039, 4040, 4044,
4082, 4091, 4094, 4130, 4138, 4158,
4203, 4204, 4262, 4352, 4360, 4409,
4429, 4442, 4448, 4453, 4477, 4540,
4545, 4546, 4552, 4587, 4605, 4633,
4637, 4643, 4647, 4655, 4686, 4693,
4720, 4726, 4779, 4786, 4789, 4822,
4853, 4870, 4899, 4916, 4927, 4937,
4948, 4955, 4981, 4989, 5079, 5084,
5098, 5129, 5130, 5133, 5150, 5172,
5181, 5233, 5255, 5259, 5306, 5380,
5382, 5383, 5456, 5459, 5526, 5582,
5689, 5711, 5715, 5717, 5722, 5725,
5729, 5741, 5757, 5759, 5762, 5779,
5794, 5805, 5807, 5827, 5833, 5839,
5940, 5947, 5965, 6153, 6216, 6242,
6252, 6305, 6306, 6316, 6365, 6387,
6420, 6437, 6472, 6493, 6520, 6551,
6629, 6649, 6744, 6753, 6774, 6776,
6780, 6787, 6794, 6845, 6902, 6914,
6967, 7035, 7048, 7050, 7094, 7112,
7114, 13857, 14800, 16981, 16985,
17153, 17169, 17237, 17242, 17262,
17274, 17280, 17281, 17304, 17321,
17356, 17372, 17376, 17391, 17410,
17442, 17449, 17462, 17679, 17724,
17780, 17799, 17801, 17815, 17820,
17836, 17872, 17897, 17908, 17911,
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Saúde escolar

Saúde materno-infantil

Saúde mental

17946, 17988, 18054, 18055, 18068,
18070, 18071, 18087, 18109, 18143,
18161, 18170, 18216, 18241, 18251,
18317, 18324, 18328, 18331, 18334,
18336, 18340, 18369, 18372, 18407,
18416, 18429, 18448, 18455, 18630,
18971, 19011, 19074, 19116
1473, 1498, 1665, 1782, 1950, 2031,
2343, 2453, 2783, 2798, 2816, 2944,
3000, 3084, 4238, 4430, 4868, 5128,
5437, 5558, 5778, 5830, 6214, 6722,
17527, 17802, 18608, 18901
1808, 1867, 2356, 2636, 2651, 2746,
3036, 3108, 3647, 3711, 4076, 4482,
4740, 5036, 5096, 5392, 5503, 5505,
5673, 5746, 5764, 5891, 5931, 6124,
6342, 6494, 6603, 6896, 7836, 7843,
17429, 18264, 18587
1468, 1535, 1559, 1608, 1658, 1664,
1697, 1731, 1752, 1779, 1797, 1838,
1929, 1981, 1987, 2008, 2018, 2040,
2056, 2076, 2081, 2088, 2091, 2111,
2126, 2196, 2205, 2211, 2212, 2222,
2422, 2530, 2532, 2539, 2550, 2612,
2613, 2644, 2707, 2743, 2806, 2908,
2959, 2992, 2996, 3118, 3120, 3121,
3222, 3226, 3254, 3316, 3335, 3388,
3396, 3398, 3399, 3462, 3464, 3468,
3481, 3486, 3505, 3570, 3579, 3595,
3632, 3633, 3688, 3695, 3734, 3738,
3749, 3758, 3769, 3784, 3841, 3843,
3866, 3894, 3905, 3910, 3913, 3917,
3919, 3922, 3949, 3956, 3958, 4008,
4011, 4043, 4108, 4198, 4211, 4213,
4216, 4220, 4234, 4235, 4243, 4244,
4251, 4256, 4314, 4329, 4348, 4363,
4406, 4411, 4426, 4436, 4444, 4465,
4516, 4517, 4519, 4533, 4636, 4703,
4720, 4724, 4750, 4759, 4769, 4787,
4799, 4823, 4830, 4889, 4890, 4891,
4907, 4909, 4925, 4943, 4981, 5026,
5089, 5116, 5144, 5154, 5171, 5177,
5180, 5182, 5193, 5217, 5253, 5257,
5263, 5267, 5274, 5297, 5302, 5303,
5316, 5345, 5371, 5406, 5432, 5477,
5479, 5485, 5507, 5514, 5523, 5539,
5613, 5636, 5638, 5652, 5653, 5664,
5686, 5710, 5736, 5740, 5743, 5748,
5755, 5763, 5765, 5789, 5900, 5947,
5988, 6009, 6010, 6018, 6030, 6045,
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Saúde ocular

Saúde pública

6052, 6056, 6075, 6078, 6094, 6108,
6111, 6116, 6137, 6140, 6169, 6178,
6180, 6190, 6243, 6250, 6274, 6303,
6365, 6366, 6406, 6418, 6424, 6434,
6435, 6438, 6439, 6487, 6559, 6582,
6592, 6593, 6624, 6631, 6634, 6646,
6666, 6671, 6681, 6691, 6694, 6716,
6735, 6790, 6791, 6803, 6843, 6914,
6924, 6925, 6955, 6973, 6976, 6993,
7010, 7019, 7038, 7040, 7043, 7052,
7053, 7057, 7064, 7070, 7075, 7134,
7633, 7867, 7868, 13858, 14881,
16990, 17094, 17119, 17133, 17186,
17221, 17255, 17256, 17266, 17290,
17292, 17333, 17341, 17344, 17450,
17453, 17457, 17503, 17522, 17589,
17595, 17597, 17629, 17637, 17642,
17645, 17646, 17653, 17735, 17808,
17809, 17894, 17955, 18048, 18100,
18167, 18173, 18193, 18245, 18274,
18285, 18345, 18391, 18393, 18396,
18436, 18665, 18712, 18768, 18789,
18830, 18946, 19136, 19138
1933, 2196, 2648, 3625, 3833, 3848,
3908, 4299, 5511, 6817, 17065,
17088, 18608
1604, 1625, 1701, 1781, 1926, 1963,
2165, 2458, 2495, 2497, 2500, 2771,
2866, 3135, 3236, 3330, 3337, 3351,
3430, 3431, 3432, 3476, 3549, 3574,
3611, 3642, 3651, 3661, 3667, 3689,
3750, 3791, 3806, 3808, 3840, 4004,
4028, 4032, 4046, 4102, 4103, 4140,
4260, 4288, 4376, 4413, 4424, 4662,
4680, 4749, 5045, 5047, 5266, 5304,
5384, 5443, 5447, 5500, 5502, 5515,
5604, 5627, 5659, 5682, 5692, 5695,
5747, 5758, 5761, 5768, 6081, 6132,
6176, 6352, 6363, 6388, 6412, 6458,
6628, 6643, 6645, 6696, 6822, 6829,
6862, 6935, 6951, 6953, 6955, 6958,
7151, 7179, 7473, 7581, 7591, 7592,
7608, 7702, 7708, 7766, 7772, 7783,
7933, 8969, 9056, 13059, 13060,
13101, 13103, 13107, 13109, 14802,
15010, 16003, 17166, 17556, 17579,
17580, 17676, 17699, 17710, 17729,
17761, 17793, 17864, 17929, 18047,
18079, 18105, 18195, 18282, 18326,
18459, 18762, 18972
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Saúde reprodutiva
Saúde sexual e reprodutiva

Saude suplementar
Segurança do paciente

Serviço de saúde mental
Serviço hospitalar de oncologia
Serviços de assistência domiciliar

Serviços de enfermagem

Serviços de saúde

Serviços de saúde mental

17015, 18808, 19143
5077, 5541, 5703, 5846, 5852, 6208,
6346, 6360, 6370, 6484, 6507, 7097,
17604, 18223, 18888
15440, 17901, 17913, 18926, 18964
7061, 7138, 17606, 17655, 17680,
17723, 17749, 17858, 18044, 18064,
18081, 18446, 18660, 18733, 18757,
18758, 18869, 18910, 18927, 18975,
19017, 19054, 19060, 19077
18933
3260, 4629, 5415, 18950
2273, 2444, 2856, 3210, 3487, 3585,
3586, 3588, 3685, 3686, 3831, 4214,
4314, 4980, 5207, 5358, 6118, 6320,
6642, 6797, 18966, 19078, 19079
1542, 1597, 1657, 1848, 2118, 2234,
2393, 2682, 2815, 2899, 2994, 3076,
3223, 3237, 3292, 3513, 3649, 3693,
3699, 3701, 3710, 3730, 3807, 3877,
4007, 4038, 4045, 4057, 4058, 4066,
4071, 4111, 4188, 4463, 4476, 4508,
4746, 4865, 4876, 4902, 4993, 5004,
5040, 5067, 5079, 5088, 5114, 5188,
5204, 5275, 5326, 5334, 5337, 5339,
5349, 5520, 5554, 5580, 5585, 5623,
5678, 5784, 5892, 5924, 6002, 6201,
6207, 6301, 6390, 6789, 7818, 13044,
13047, 13078, 17277, 17482, 17598,
17726, 18052, 18895
1506, 1510, 1769, 1842, 2029, 2458,
2494, 2526, 2643, 2708, 3051, 3062,
3245, 3268, 3401, 3407, 3767, 3808,
3818, 3876, 3901, 3947, 4288, 4404,
4519, 4658, 4687, 4946, 5091, 5120,
5155, 5315, 5496, 5670, 5732, 5749,
5752, 5758, 5768, 5809, 5812, 5819,
5876, 5996, 6031, 6084, 6134, 6147,
6539, 6577, 6619, 6640, 6730, 6861,
7006, 7093, 7578, 7713, 7714, 7760,
7908, 8741, 8969, 17151, 17170,
17249, 17325, 17550, 17572, 17627,
17636, 17646, 17673, 17702, 17747,
17843, 17915, 18052, 18259, 18594,
18658, 18795, 18868, 18999, 19139
1427, 1971, 2074, 3118, 3226, 3247,
3265, 3388, 3464, 3734, 4108, 4216,
4234, 4251, 4596, 4636, 4681, 4703,
4724, 4778, 4784, 4879, 4907, 4981,
5026, 5089, 5154, 5217, 5253, 5267,
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Sexualidade

Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (aids)
Síndrome de burnout
Síndrome metabólica x Diagnóstico
Sistema de informação hospitalar
Sistema Único de Saúde (SUS)
Sistemas de informação

Sobrevida
Surdez
Tabagismo

Tecnologia

Tecnologia educacional

5302, 5316, 5479, 5613, 5652, 5653,
5700, 5743, 5748, 5981, 6008, 6009,
6056, 6078, 6108, 6137, 6169, 6249,
6406, 6592, 6624, 6666, 6671, 6682,
6691, 6735, 6843, 6991, 17292,
17341, 17849, 18120, 18641, 18684
1942, 1961, 2182, 2214, 2216, 2289,
2373, 2386, 2415, 2527, 2534, 2557,
2606, 2638, 2657, 2797, 2840, 2929,
2941, 3049, 3060, 3078, 3225, 3319,
3377, 3645, 3657, 3755, 3782, 3847,
3862, 3965, 4129, 4156, 4184, 4254,
4294, 4321, 4334, 4369, 4382, 4419,
4471, 4604, 4662, 4665, 4685, 4730,
4975, 5027, 5043, 5077, 5131, 5185,
5186, 5200, 5256, 5268, 5281, 5450,
5506, 5538, 5543, 5547, 5550, 5552,
5574, 5598, 5802, 5846, 5877, 5982,
6035, 6184, 6447, 6503, 6550, 6562,
6565, 6571, 6853, 6864, 6943, 6946,
6947, 7638, 7651, 17045, 17097,
17167, 17329, 17439, 17590, 17604,
17686, 18134, 18223, 18307, 18315,
18564, 18746, 18830, 18978, 19000,
19006
17947, 18638, 18783, 18900
17041, 17281, 17410, 18736
18934
18567
17947, 18567, 18872
2363, 2365, 3041, 3199, 3234, 4004,
4134, 4311, 4434, 4835, 5179, 5204,
5447, 5496, 5571, 5845, 6213, 6310,
6432, 6896, 6975, 6990, 7089, 17502,
17897, 18241, 18774, 18976
17930, 18427, 19090
1763, 2793, 3054, 5508, 17222, 18924
2983, 4957, 4967, 5139, 5615, 5666,
6316, 7048, 7121, 8016, 17525,
17595, 18714, 18998
1426, 1849, 2873, 2882, 3318, 3533,
3628, 4972, 5074, 6892, 17071,
17082, 17708, 17880, 18234, 18237,
18453, 19035, 19127
2348, 2805, 3380, 4067, 4165, 4212,
4536, 4709, 5320, 5937, 6373, 6374,
6384, 6595, 6819, 17053, 17088,
17103, 17109, 17550, 17649, 17668,
17734, 17737, 17961, 18011, 18045,
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Tecnologia em saúde
Tecnologia radiológica
Telefone
Tendência
Televisão
Teoria
Teoria de enfermagem

Terapêutica

Terapia comunitária
Terapia diretamente observada
Terapia intensiva
Terapias complementares

TISS 28
Trabalhadores

Trabalho de parto

18713, 18983, 19121
15114, 17127, 19106
19053
4864, 7121, 18734
18738
2623, 18886
18607
1516, 1523, 1828, 1896, 1912, 1948,
1951, 2357, 2447, 2700, 2867, 2868,
3061, 3311, 3526, 4080, 4095, 4464,
4469, 4482, 4537, 4636, 4694, 4695,
4698, 4725, 4727, 4753, 4964, 5075,
5513, 5522, 5787, 5817, 6165, 6204,
6209, 6383, 6419, 6466, 6809, 6879,
7598, 13043, 13671, 17012, 17013,
17110, 18032, 18118, 18202, 18456,
18784
1804, 1851, 2769, 2846, 3481, 3779,
3875, 3950, 3994, 4006, 4279, 4526,
4798, 5070, 6047, 6123, 6355, 6620,
6768, 7006, 7091, 8078, 17560,
17566, 18190, 18890
7064, 17809, 18771
4387, 4526, 4531, 4766, 4813, 5310,
5312, 5343, 6089, 18980
17136, 17954, 18992, 19035
4291, 4692, 4712, 4841, 4872, 5280,
5406, 5507, 6226, 6514, 6698, 7124,
17299, 17669, 17711, 17929, 18716,
18852, 19030
19055
1492, 1509, 1779, 1817, 1878, 1882,
1885, 1893, 1940, 1941, 2108, 2339,
2404, 2586, 2596, 2635, 2667, 2673,
2679, 2713, 2790, 2818, 2858, 2884,
2893, 2901, 2965, 3132, 3250, 3251,
3255, 3259, 3292, 3303, 3312, 3371,
3384, 3516, 3541, 3600, 3607, 3695,
3744, 3796, 4023, 4074, 4140, 4686,
4707, 4744, 4812, 5343, 5456, 5807,
6629, 6787, 6922, 7873, 8812, 17376,
17405, 17820, 17857, 17872, 18760,
18833, 18834, 18934
1561, 1637, 1692, 1793, 1867, 2067,
2284, 2293, 2321, 2463, 2643, 2853,
2864, 3071, 3420, 3524, 3700, 3702,
3733, 3792, 3836, 3953, 3982, 4180,
4210, 4229, 4275, 4306, 4327, 4420,
4831, 5174, 5244, 5262, 5396, 5408,
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Tradução
Transplante de células - tronco
hematopoéticas
Transplante de coração
Transplante de medula óssea

Transplante de órgãos

Transplante renal
Transtornos relacionados ao uso de
substâncias

Transtornos traumáticos cumulativos

Tratamento medicamentoso
Trato digestório
Tuberculose

Úlcera do pé diabético

5646, 5655, 5915, 6198, 6226, 6235,
6383, 6531, 6668, 7027, 18096,
18968, 19001, 19129
17600, 17614, 18371, 18944
18997
2584, 6121, 17180, 18849, 19118
1957, 2302, 2341, 2906, 3568, 3649,
3771, 4013, 4367, 4446, 5151, 6096,
6191, 17265, 17639, 18663, 19142
2523, 2845, 2988, 3132, 5324, 5959,
6527, 17147, 17180, 18618, 18815,
18948, 19024
17347, 17360, 18920
2173, 2429, 2612, 2637, 2928, 2986,
3142, 3258, 3320, 3500, 3694, 3697,
4159, 4216, 4777, 5173, 5214, 5216,
5243, 5309, 5514, 5562, 5572, 5624,
5652, 5709, 5988, 6380, 6572, 6582,
6625, 6682, 6955, 7099, 13073, 18787
2360, 3998, 4002, 4018, 4027, 4040,
4044, 4091, 4138, 4786, 4853, 4938,
5129, 5172, 5715, 5805, 5833, 5994,
17736, 18070, 18645, 18760
19100
19081
1723, 1907, 1976, 2022, 2079, 2146,
2171, 2349, 2769, 2863, 3349, 3478,
3483, 3687, 3940, 3942, 3971, 3972,
4290, 4387, 4526, 4531, 4545, 4618,
4732, 4765, 4766, 4767, 4908, 5014,
5213, 5310, 5312, 5343, 5372, 5405,
5457, 5467, 5674, 5695, 5732, 5749,
5758, 5761, 5768, 5816, 6031, 6051,
6081, 6084, 6089, 6176, 6179, 6181,
6200, 6254, 6263, 6363, 6469, 6502,
6538, 6544, 6557, 6617, 6640, 6732,
6768, 6778, 6836, 6838, 6956, 6958,
6975, 7037, 7085, 7093, 8023, 8024,
13051, 13069, 15610, 16986, 17101,
17128, 17227, 17259, 17392, 17534,
17585, 17624, 17627, 17636, 17652,
17754, 17793, 17797, 17848, 17980,
18065, 18138, 18140, 18275, 18282,
18424, 18427, 18428, 18578, 18579,
18623, 18654, 18677, 18678, 18726,
18754, 18769, 18785, 18795, 18797,
18816, 18976, 18980, 19083, 19090,
19135
18672
778

Úlcera por pressão

Úlcera varicosa
Úlcera venosa
Ultrassom
Unidade de terapia intensiva

Unidade de terapia intensiva pediátrica
Validação de diagnósticos de
enfermagem
Validade dos testes
Vasopressina
Ventilação mecânica
Vigilância em saúde
Vigilância epidemiológica

Violência

Violência contra a mulher

4474, 4607, 4614, 4801, 4922, 5147,
5236, 5462, 5492, 5688, 5738, 5775,
5788, 6087, 6144, 6164, 6312, 6320,
6335, 6369, 6423, 6618, 6641, 6731,
7096, 17095, 17190, 17264, 17312,
17352, 17355, 17407, 17680, 17779,
17834, 17896, 18010, 18235, 18327,
18672, 18674, 18675, 18680, 18715,
19075
1654, 3190, 3281, 4425, 5369, 6066,
6829, 17713, 18421, 18672
18024, 18136, 18281, 18862
17406, 18727
6985, 7003, 7045, 7112, 7138, 7153,
17018, 17026, 17070, 17313, 17368,
17378, 17383, 17533, 17635, 17665,
17691, 17748, 17830, 17907, 18129,
18809, 18828, 17997, 18675, 18680,
18766, 18803, 18841, 18927, 18937,
18981, 18991, 19017, 19055, 19087,
19116
17440, 18799
18997
4854, 18752
18576
19002
17554, 19074
2437, 2691, 2843, 3406, 3806, 3840,
3942, 3968, 3971, 3972, 4004, 4032,
4393, 4500, 4555, 4562, 4671, 4749,
4835, 4908, 5014, 5213, 5219, 5319,
6328, 6359, 6944, 17005, 17898,
18229, 18873, 18960, 19148
1636, 1829, 1840, 1851, 1996, 2107,
2241, 2643, 3083, 3530, 3743, 3746,
3883, 3975, 4012, 4352, 4361, 4552,
4623, 4639, 4662, 5085, 5260, 5474,
5793, 5838, 5997, 6098, 6413, 6427,
6789, 6826, 6925, 6926, 6941, 6948,
6986, 7851, 16590, 17038, 17050,
17242, 17256, 17314, 17336, 17382,
17453, 17527, 17626, 17681, 17780,
17804, 17806, 17836, 18107, 18109,
18213, 18231, 18362, 18418, 18639,
18702, 19005, 19146
4086, 4248, 4281, 4494, 4530, 5228,
5252, 5323, 5328, 5896, 5897, 6106,
6225, 6412, 6413, 6558, 6653, 6654,
6972, 17112, 17307, 17408, 17715,
779

Violência doméstica

Visita domiciliar
Vulnerabilidade

Vulnerabilidade em saúde

17738, 17864, 18095, 18238, 18297,
18995, 17179, 17291, 17818, 18465,
18587, 18985
2038, 2073, 2239, 2240, 2243, 2640,
2683, 2755, 3036, 3141, 3168, 3227,
3452, 3497, 3556, 3757, 3845, 3852,
3905, 3947, 3976, 4084, 4128, 4170,
4388, 4450, 4454, 4494, 4741, 4817,
4997, 5010, 5119, 5228, 5252, 5328,
5371, 5373, 5386, 5409, 5782, 5847,
5881, 5996, 6058, 6059, 6300, 6340,
6343, 6349, 6412, 6414, 6572, 6621,
6653, 6680, 6992, 13045, 17024,
17179, 17291, 17300, 17671, 18122,
18127, 18985
4714, 5928, 17139, 17461, 18050,
18853
2245, 2390, 2757, 2947, 3227, 3385,
3707, 3756, 5086, 5326, 6097, 6632,
6786, 6789, 6853, 7014, 7103, 7115,
7136, 7137, 17120, 17490, 17508,
17728, 17740, 17758, 18046, 18106,
18317, 18640, 18807
3937, 4334, 4342, 4461, 4495, 4604,
4760, 4905, 4908, 4914, 5055, 5200,
5241, 5367, 5423, 5583, 5609, 5640,
5697, 5760, 5877, 5914, 6013, 6257,
6332, 6344, 6351, 6431, 6523, 6535,
6575, 6639, 17757, 18846
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TESE DE DOUTORADO

Nº de Classificação: 18561
PONTES, Maria de Lourdes de Farias. Qualidade de vida e fragilidade em idosos
que residem em comunidades. 2013. p. 173. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do idoso
Orientador: Rodrigues, Rosalina Aparecida Partezani
Resumo: A qualidade de vida em idosos é um conceito subjetivo, amplo e multifatorial,
que resulta da interação entre pessoas em mudanças que vivem em sociedade e de
suas relações intra, extraindividuais e comunitárias. Trata-se de um estudo transversal,
teve por objetivo avaliar a qualidade de vida de idosos vulneráveis a fragilidade e os
frágeis que vivem em comunidade. A amostra probabilística resultou na participação de
131 idosos residentes em 20 setores censitários do município de João Pessoa - PB. Os
dados foram coletados mediante entrevistas domiciliares, realizadas no período de abril
a junho de 2011, utilizando instrumento contendo questões sociodemográficas para a
caracterização do idoso e para identificar problemas de saúde autorreferidos; Escala de
Fragilidade de Edmonton (EFS); Escala de Depressão Geriátrica (EDG); WHOQOLBREF e WHOQOL-OLD. Os dados foram analisados pela estatística descritiva, com
testes para comparação de médias entre dois grupos (t-student); três ou mais grupos
(análise de variância- Anova) e a correlação entres as variáveis (teste de Pearson). A
média de idade foi de 75,4 (DP = 7,7) anos. Houve predominância do sexo feminino
(74,0%), cor parda (45,0%), casados (45,0%), analfabetos (29,8%), renda familiar de 1
a 2 salários mínimos (31,3%); predominância do estado aparentemente vulnerável à
fragilidade entre os idosos (45,8%). Ao relacionar os escores de fragilidade com
variáveis sociodemográficas, observou-se que a cor da pele (p = 0,036) e a ocorrência
de comorbidades (p = 0,002) apresentaram-se estatisticamente significantes. O
problema de saúde autorreferido mais frequente entre os idosos foi a hipertensão
arterial (69,5%), e o sexo feminino apresentou maior frequência em todos os problemas
de saúde, com significância estatística para a hipertensão arterial e a audição
prejudicada. Verificou-se dependência estatística entre as morbidades: DPOC/
Enfizema - doença bronco-pulmonar (p = 0,012), derrame (p < 0,001), doença cardíaca
(p<0,001), doença neurológica - Parkinson/Esclerose (p = 0,022), hipertensão arterial (p
= 0,031), incontinência urinária ou fecal (p = 0,001) e a síndrome de fragilidade. Os
maiores escores médios da qualidade de vida foi para o domínio relações sociais
(68,06) e a faceta intimidade (63,93). Houve diferença estatisticamente significativa (p =
0,029) na comparação das médias de homens e mulheres na faceta passado-presente futuro. E entre as médias das facetas habilidades sensoriais e autonomia (p = 0,043 e p
= 0,013) segundo a variável faixa etária. O único domínio da qualidade de vida a
apresentar diferença estatisticamente significativa (p = 0,001) com os escores de
fragilidade foi o físico. Todos os domínios do WHOQOL-BREF e as facetas autonomia
(p = 0,039), atividades passado- presente-futuro (p<0,001), participação social
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(p<0,001) e intimidade (p<0,001) mostraram diferença estatisticamente significativa
quando relacionado aos sintomas de depressão. O conhecimento dos níveis de
fragilidade favorece a identificação de grupos de riscos, auxiliando na formulação de
plano de cuidado para os idosos frágeis, com vistas à promoção da saúde e sua
qualidade de vida.
Palavras-chave: Comunidade. Envelhecimento. Fragilidade. Idoso. Qualidade de vida.

Abstract: Quality of life of elderly people is a subjective, broad and multifactorial
concept resulting from the interaction of people who live in society undergoing changes,
and from their community, intra- and extraindividual relationships. The aim of this crosssectional study was to assess the quality of life of elderly individuals vulnerable to frailty
and that of frail elderly individuals who live in community. The probabilistic sample
resulted in the participation of 131 elderly individuals living in 20 census sectors in the
municipality of João Pessoa, state of Paraíba. Data were collected by means of home
interviews, in the period between April and June of 2011, using an instrument containing
sociodemographic questions so as to characterize the elderly and to identify selfreported health care problems, namely: Edmonton Frail Scale (EFS); Geriatric
Depression Scale (GDS); WHOQOL-BREF and WHOQOL-OLD. Data were analyzed
using descriptive statistics and tests to compare the means between the two groups
(student's t test); three or more groups (analysis of variance -Anova) and the correlation
between the variables (Pearson's test). The mean age was 75.4 (SD = 7.7) years. There
was predominance of female (74.0%), mixed race (45.0%), married (45.0%), and
illiterate (29.8%) individuals, with a family income of 1 to 2 minimum wages (31.3%); and
predominance of the apparently vulnerable state to frailty among the elderly (45.8%).
Relating the frailty scores with the sociodemographic variables allowed to observe that
the skin color (p = 0.036) and the occurrence of comorbidities (p = 0.002) were
statistically significant. The most frequent self-reported health problem among the
elderly was arterial hypertension (69.5%), and women presented a higher frequency in
all of the health problems, with statistical significance for arterial hypertension and
impaired hearing. Statistical dependence was also observed between the comorbidities:
bronchopulmonary disease - chronic obstructive pulmonary disease/emphysema (p =
0.012), stroke (p < 0.001), cardiac disease (p<0.001), neurologic disease Parkinson/sclerosis (p = 0.022), arterial hypertension (p = 0.031), urinary or fecal
incontinence (p = 0.001) and the frailty syndrome. The highest mean scores of quality of
life were found in the domain of social relationships (68.06) and in the dimension of
intimacy (63.93). There was a statistically significant difference (p = 0.029) in the
comparison of the means of men and women in the dimension past-present-future, and
between the means of the dimensions of sensory skills and autonomy (p = 0.043 and p
= 0.013) according to the age range variable. The physical domain was the only domain
in quality of life to present a statistically significant difference (p = 0.001) with the scores
of frailty. All of the domains in the WHOQOL-bref and the dimensions of autonomy (p =
0.039), past- present-future activities (p<0.001), social participation (p<0.001) and
intimacy (p<0.001) showed a statistically significant difference when related to the
symptoms of depression. The knowledge of frailty levels favors the identification of risk
groups, assisting to elaborate a care plan towards frail elderly individuals, aimed to
promote their health and quality of life
Key words: Aged. Aging. Community. Frailty. Quality of life.
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Nº de Classificação: 18558
BERTOLIN, Daniela Comelis. Estresse, modos de enfrentamento e aceitação da
doença de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 participantes de um programa
educativo com o envolvimento do familiar: ensaio clínico randomizado. 2013 . p.
202. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Pace, Ana Emilia
Resumo: O presente estudo, trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado,
cujo objetivo principal foi avaliar o estresse, modos de enfrentamento e aceitação da
doença de pessoas com diabetes mellitus tipo 2 após participarem de um programa
educativo com o envolvimento do familiar. Foi desenvolvido em unidade ambulatorial de
hospital de nível terciário de atenção à saúde. A amostra ficou constituída por 164
pessoas, de acordo com o cálculo amostral e critérios de inclusão/exclusão, e após
randomização, os participantes foram alocados no grupo controle ou intervenção, para
os quais foi desenvolvido um programa educativo com o uso dos Mapas de
Conversação em Diabetes Mellitus, fundamentado na Teoria Social Cognitiva. As
intervenções realizadas aos familiares seguiram protocolo com base nos temas
abordados no programa educativo com os pacientes. A amostra do estudo caracterizouse por predomínio do sexo feminino (56,7%), idade média de 60,4 anos (DP=8,4), baixo
nível socioeconômico, longo tempo de tratamento, em uso de insulina (88,4%) e
antidiabéticos orais (79,8%). As variáveis estudas, estresse percebido, sinais/sintomas
de estresse, modos de enfrentamento e aceitação da doença não apresentaram
diferenças significativas após as intervenções educativas aos familiares. Após as
intervenções com envolvimento do familiar os modos de enfrentamento mais referidos
pela amostra do estudo foram relacionados ao fator Minimização de ameaça ( X =3,6),
seguido por Procura de informações ( X =3,4), e os menos referidos foram relacionados
ao fator Auto-culpa ( X =2,0). O escore médio de aceitação da doença, que poderia
variar de oito a 40, foi 26,3; e de estresse percebido, que poderia ser de zero à 56, foi
22,0. Entre os participantes, 51,5 % foram classificados sem estresse, 44,1% estavam
na fase de resistência ao estresse, com predomínio dos sintomas psicológicos para
26,1% que apresentavam algum nível de estresse. A média da hemoglobina glicada
A1c não apresentou relação significativa com os fatores da Escala Modos de
Enfrentamento, no entanto houve relação inversa com aceitação da Doença no grupo
controle; e direta com estresse percebido nos dois grupos, ou seja, quanto maior a
aceitação da doença, menor foi a média de hemoglobina glicada A1c; e quanto maior a
percepção de estresse, maiores os valores da hemoglobina glicada A1c. Verificou-se
relação inversa entre aceitação da doença e os fatores Reestruturação cognitiva,
Expressão emocional e Auto-culpa nos dois grupos e, para o fator Desejo de realizar
fantasias para o grupo controle. Também foi observada relação inversa entre aceitação
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da doença e estresse percebido, o que sugere que quanto maior a percepção de
estresse, menor foi a aceitação da doença. As intervenções educativas aos familiares,
realizadas por meio de contato telefônico, parecem não ter influenciado os resultados
das variáveis de interesse no presente estudo
Palavras-chave: Adaptação psicológica. Apoio social. Diabetes mellitus. Enfermagem.
Estresse psicológico.

Abstract: This is a clinical trial, with main aim to evaluate the stress , coping and
acceptance of the disease of people with diabetes mellitus type 2 after participating in an
educational program with the involvement of family member. It was developed in the
outpatient clinic of a tertiary hospital health care . The sample consisted of 164 people ,
according to the sample size calculation and inclusion / exclusion criteria. After
randomization, the participants were allocated to the intervention or control group, and
all participated of the educational program with the use of maps Conversation Diabetes
Mellitus, based on Social Cognitive Theory, in order to establish a framework for
interventions by telephone to family members in the intervention group. The sample was
characterized by a predominance of females (56.7%), mean age 60.4 years (SD=8.4),
low socioeconomic status, long-term treatment, using insulin (88,4%) and oral
hypoglycemic agents (79.8%). Most people reported having religious beliefs (95.7%),
diet (71.9%) and do not exercise (44.5%) . The variables studied, perceived stress,
signs / symptoms of stress, coping and acceptance of the disease did not differ
significantly after educational interventions to relatives . After interventions with
involvement of the family member, the coping most reported by the study sample were
related to the Threat minimization factor ( X = 3.6), followed by Information seeking ( X =
3.4), and the least were those related to Self- blame factor ( X = 2.0). The average score
of acceptance of the disease, that could range from eight to 40, was 26.3, and perceived
stress, that could be from zero to 56, was 22.0 . Among the participants, 51.5 % were
classified without stress, 44.1% were in the resistance to stress, with a predominance of
psychological symptoms to 26.1% who had some level of stress. The mean glycated
hemoglobin A1c showed no significant association with the factors of the Ways of
Coping Scale, however was observed an inverse relationship with acceptance of the
disease in the control group, and directly with perceived stress in both groups, that
meaning that higher the acceptance of the diseas, lower the average glycated
hemoglobin A1c , and greater perceived stress, higher average of glycated hemoglobin
A1c. There was an inverse relationship between acceptance of the disease and the
factors Cognitive restructuring, emotional expression and Self-blame in the two groups,
and for the factor Wish-fullfiling fantasy for the control group just. It was also observed
an inverse relationship between acceptance of disease and perceived stress, suggesting
that higher the perception of stress, lower the acceptance of the disease. Educational
interventions for family members, conducted through telephone contact, seem no
influence the results of the variables of interest in this study
Key words: Adaptation psychological. Diabetes mellitus. Nursing. Social support. Stress
Psychological.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-22012014-110133/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18552
ANDRADE, Joseilze Santos de. Ensino do processo d enfermagem: produção do
conhecimento da pós-graduação no Brasil de 2004-2009. 2013. p.143. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Rossi, Lídia Aparecida
Resumo: A análise de pesquisas vinculadas aos Programas de Pós-Graduação em
Enferamgem (PPGE) sobre o ensino do processo de enfermagem pode revelar a
consonância com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino superior de
enfermagem e contribuir para o progresso de enfermagem enquanto profissão e
ciência. A presente pesquisa documental foi consuzida por meio de revisão integrativa
da literatura e teve como objetivo sintetizar a produção do conhecimento gerado pelos
PPGE do Brasil sobre o ensino do processo de enfermagem em cursos de graduação,
no período de 2004 a 2009. As estratégias de ensino-aprendizagem empregadas nos
estudos analisados que enfocaram a aplicação do processo de enferamgem no ensino
foram: estudo de caso, aplicação do processo de enferamgem na prática clínica,
instrução assistida por computador com o uso de softwares de simulações em ambiente
virtual de aprendizagem e no ensino clínico, e discussão de caso fundamentada na
aprendizagem baseada em problemas. Nos estudos analisados, os estudantes emitiram
uma avaliação positiva sobre o aprendizado do processo de enfermagem e
reconheceram a importância dessa temática para a formação do enferemeiro.
Considerando-se as fontes analisadas e a evolução do processo de enferamgem
divulgada no cenário internacional, o desenvolvimeno do processo de enferamgem no
Brasil requer maior avanço, observando-se a necessidade de fomentar pesquisas nessa
temática. Recomenda-se o ensino do processo de enferamgem em todas as disciplinas
profissionalizantes em cursos de graduação, com ênfase em estratégias de ensinoapredizagem que estimulem o pensamento crítico do estudante, de modo a contribuir
para a formaçlão de enfermeiros críticos e reflexivos, conforme as diretrizes curriculares
nacionais para o ensino superior de enfermagem.
Palavras-chave:
enfermagem.

Aprendizagem.

Educação

superior.

Ensino.

Processos

de

Abstract: A reviview of researches related to graduate programs in nursing (PPGE) on
the teaching of the nursing process can reveal the consonance with national curriculum
guidelines for higher education in nursing and contribute to the advancement of nursing
as a profession and science. this documentary research was conducted by a integrative
literature review and aimed to synthesize the production of knowledge generated by
PPGE of Brazil on the nursing teaching undergraduate programs in the period from 2004
to 2009. The teaching-learning strategies applied int he analyzed studies that focused
ont he application of the nursing process in teaching were: case study, the application of
the nursing process in clinical practice, computer Aided instruction using software
simulations in virtual environment learning and in clinical teaching, and case discussion
based on Problem Based Learning. Students issued a positive assessment on learnig of
the nursing process and recognized the importance of this theme for nursing education.
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Considering the sources reviewed and evolution of the nursing process published
internationally, the development of the nursing process in Brazil requires greater
advancement, observing the need to foster researches on this topic. It is recommended
the teaching of the nursing process in al the vocational subjects with emphasis on
teaching-learning strategies that encourage the critical thinking of the student are
emphasized, in order to contribute to the formation of critical and reflective nurses,
according to the curriculum guidelines for higher education in nursing
Key words: Nursing Process. Education. Learnig. Higher Education. Education.

Nº de Classificação: 18556
RAMOS, Tatiane Mitleton Borges. Acolhimento e vínculo na assistência de pessoas
com diagnóstico de transtornos alimentares. 2013. p. 330. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Orientador: Pedrão, Luiz Jorge
Resumo: O objetivo do presente estudo é avaliar e compreender os processos de
acolhimento e de vínculo, pela perspectiva dos usuários de um serviço de assistência a
pessoas diagnosticadas com transtornos alimentares (TAs). Para isso, foi realizada a
mensuração da satisfação dos usuários com o serviço, por meio da escala SATIS-BR (n
= 15), e foram realizadas as entrevistas em grupo focal, conduzidas pelo método
psicodramático (n = 7). Os resultados da SATIS-BR revelaram que: 77,20% dos
usuários consideraram o serviço satisfatório de uma maneira geral; 87,6% dos usuários
mostraram-se satisfeitos com a compreensão que a equipe tem com relação ao
problema do paciente, e com a competência da equipe; 88,8% estão satisfeitos com a
ajuda recebida e com a forma como foram acolhidos pela equipe e 23,3% dos usuários
estão satisfeitos com as condições físicas e o conforto do serviço. Os dados das
entrevistas em grupo focal mostraram que o serviço investigado apresenta algumas
deficiências com relação ao Acolhimento no que se refere ao acesso, à técnica e à
postura, e, com relação ao Vínculo, no que se refere à afetividade, à relação terapêutica
e à continuidade. Com relação ao acesso observou-se a escassez de serviços
multidisciplinares que assistem pacientes com TAs e que o acesso sócio organizacional
influi diretamente na qualidade do tratamento. No que se refere à técnica e à postura,
percebeu-se que a formação profissional, influenciada pelo modelo biomédico, pode
dificultar a relação terapêutica e impede que os profissionais tenham posturas de
diálogo, empatia, afetividade para com o paciente e um atendimento que envolva uma
escuta qualificada, discussão e um cuidado integral do usuário. Percebeu-se que o
profissional competente é aquele que equilibra, quando necessário, posturas mais
compreensivas e afetuosas com posturas mais firmes e diretivas. No que corresponde à
continuidade, foi visto que ela é prejudicada pela rotatividade de profissionais, e dificulta
a formação de um trabalho interdisciplinar, e de uma equipe de referência para o
paciente. Apesar dos resultados positivos do tratamento obtidos, em parte, pela
competência do terapeuta principal e a competência técnica da equipe, esse estudo
sugere que os profissionais realizem capacitações, para oferecerem um cuidado que
abarque posturas mais compreensivas e afetuosas, e a integralidade do paciente.
Apesar de não ser o objetivo dessa pesquisa, observou-se que as entrevistas em grupo
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focal ampliaram a percepção dos participantes sobre si mesmos, sobre o seu
tratamento e sobre a sua relação com os TAs. Ademais, a intervenção permitiu que os
participantes desenvolvessem a sua empatia com relação aos profissionais,
espontaneidade, criatividade e liberdade de expressão. Conclui-se que as entrevistas
em grupo focal, conduzidas pelo método psicodramático, promoveram um efeito
terapêutico nos participantes e proporcionaram recursos para que eles refletissem mais
profundamente sobre os itens avaliados na escala SATIS-BR. Os dados emersos dessa
pesquisa indicam que os serviços de assistência às pessoas com TAs devem se atentar
sobre os fatores de acesso, técnica, postura, afetividade, relação terapêutica e
continuidade, pois eles são essenciais para a qualidade da assistência prestada
Palavras-chave: Assistência ao paciente. Psicodrama. Transtornos de ingestão de
alimentos.

Abstract: This study aimed to evaluate and understand the processes of embracement
and bond from the perspective of users of a health care service for people diagnosed
with eating disorders (ED). For this, the measurement of user satisfaction with the
service was performed using the scale SATIS-BR (n=15), and interviews were
conducted in focus groups through the psychodrama method (n=7). The results of
SATIS-BR revealed that 77.20% of users considered the service satisfactory in general;
87.6% of users were satisfied with the understanding that the team has with respect to
the patient's problem, and with the competence of the team; 88.8% were satisfied with
the help received and how they were embraced by the team; and 23.3% of users were
satisfied with the physical conditions and comfort of service. The interview data in the
focal group showed that the investigated service is deficient with respect to the
Embracement regarding the access, the technique and posture; and, with respect to the
Bond regarding the affection, the therapeutic and continuity. Regarding the access, it
was observed scarcity of multidisciplinary services that assist patients with ED and that
the socio-organizational access influences directly the quality of treatment. With regard
to technique and posture, it was realized that training, influenced by the biomedical
model, may hinder the therapeutic relationship and prevents that professionals have
positions of dialogue, empathy, affection towards the patient and care with qualified
hearing, discussion and comprehensive care for the users. It was noticed that the
competent professional is one that balances, when appropriate, understanding and
affectionate postures with strong and directive postures. Related to the continuity, it was
impaired by staff turnover, which hindered the formation of interdisciplinary work and a
reference team for the patient. Despite the positive results of treatment obtained, in part,
by the competence of the primary therapist and the technical competence of the team;
this study suggests that professionals undertake training to offer comprehensive care wit
sympathetic and affectionate postures for the patient. Although it is not the purpose of
this research, it was observed that the focus group interviews increased the participants'
perceptions about themselves, about their treatment and their relation with ED.
Moreover, the intervention allowed participants to develop their empathy in relation to
professionals, spontaneity, creativity and freedom of expression. It is concluded that the
focus group interviews, conducted by the psychodrama method, promoted a therapeutic
effect on the participants and provided resources for them to reflect more deeply on the
assessed items of the SATIS-BR scale. The data emerged from this research indicate
that support services to people with ED should be aware of the factors of access,
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technique, posture, affectivity, therapeutic relationship and continuity, as they are
essential for the quality of care provided
Key words: Eating disorders Group interview. Patient Care (Health Services).
Psychodrama.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-17012014-101243/pt-br.php

Nº de Classificação: 18557
PIERI, Flavia Meneguetti. A atenção aos doentes de hanseníase no sistema de
saúde de Londrina, PR. 2013 . p. 107. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Arcêncio, Ricardo Alexandre
Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a atenção aos doentes de hanseníase no
sistema de saúde de Londrina,PR. Trata-se de estudo epidemiológico descritivo de
corte transversal. Foram entrevistados 119 doentes de hanseníase, notificados no
Sistema de Informações de Agravos de Notificação, no período de 2009 a 2012, e
residentes na área urbana. Para a coleta dos dados, utilizou-se um instrumento
adaptado para atenção à hanseníase - Primary Care Assessment Tool. A análise dos
dados se deu por meio da análise univariada com cálculo de medidas de posição, de
dispersão, de frequências e proporção relativa; análise bivariada, com a aplicação do
teste qui-quadrado de proporções para as variáveis categóricas, e análise de variância
(ANOVA) para as variáveis métricas, e quando violados os critérios dessa, recorreu-se
ao teste de Kruskal-Wallis. Para análise multivariada, utilizou-se a análise de
correspondência múltipla. Fixou-se o erro tipo 1 (?=0,05). Dos 119 entrevistados, 60
(50,42%) doentes eram do sexo masculino, 64 (53,78%) com idade média entre 42 e 65
anos, 79 (66,39%) possuíam ensino fundamental, 60 (50,42%) declararam-se casados,
56 (47,07%) referiram atividade econômica não formal, 107 (89,92%) residiam em
domicílio de alvenaria, 69 (57,98%) residiam com mais de 3 pessoas. Os resultados
apontaram que os doentes de hanseníase procuram as unidades mais próximas de sua
residência, mas não é onde ocorre o diagnóstico e o tratamento. Os atributos
concernentes ao diagnóstico e ao tratamento foram classificados respectivamente em
não satisfatório e regular; o vínculo alcançou níveis satisfatórios. Os demais atributos,
elenco de serviços, coordenação, participação da família e orientação à comunidade,
não alcançaram valores satisfatórios. Verificou-se, ainda que aqueles com maior renda
avaliaram mais insatisfatoriamente o acesso à atenção do que os de menor renda. Os
resultados despertam reflexões quanto às políticas de descentralização das ações de
eliminação da hanseníase
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Atributos da atenção primária à saúde.
Hanseníase. Sistemas de saúde.
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Abstract: The aim of this study was to analyze the attention to the leprosy patients in
the healthcare system of Londrina,PR. This is a descriptive, epidemiological and crosssectional study. It was possible to interview 119 leprosy patients, who were reported in
the Notifiable Diseases Information System, during in the period 2009/ 2012, and living
in the urban area. For data collection, it was used an instrument adapted to the attention
of the leprosy: The Primary Care Assessment Tool. Data analysis was performed by
means of univariate analysis with the calculation of position measurements, dispersion,
frequency and relative proportion. Also, it was possible to perform a bivariate analysis
with the application of the chi-squared test of proportions to the categorical variables,
analysis of variance (ANOVA) for metric variables, and when their criteria were violated,
it was used the Kruskal-Wallis test. For multivariate analysis, it was used a multiple
correspondence analysis. It was possible to fix the type 1 error in (?=0,05). Out of the
119 respondents, 60 (50.42%) were males; 64 (53.78%) had an average age between
42 and 65 years old, and 79 (66.39%) had primary education. Sixty of them (50.42%)
reported being married; 56 (47.07%) reported an informal economic activity; 107
(89.92%) were living in masonry homes, and 69 (57.98%) were living with more than 3
people. The results showed that patients with leprosy look for the closest units to their
residences; however, diagnosis and treatment occur in other places. The attributes
concerning the diagnosis and treatment were ranked respectively as unsatisfactory and
regular, and the connection achieved satisfactory levels. The remaining attributes,
services available, coordination, family involvement and community orientation did not
reach satisfactory values. It was also possible to verify that people with higher incomes
evaluated more poorly the care access than people with lower income. The results arose
reflections about policies of actions decentralization in order to eliminate the leprosy
Key words: Acess to the Helath Services. Attributes of the Primary Health Care.
Leprosy. Health Systems.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17012014-162447/pt-br.php

Nº de Classificação: 18560
PEDRO, Iara Cristina da Silva. Sentidos e significados da prevenção de
queimaduras no ambiente doméstico, atribuídos por famílias de crianças vítimas
de queimaduras: um estudo etnográfico. 2013. p. 193. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: Diversos tipos de acidentes envolvendo crianças e adolescentes acontecem
no ambiente domiciliar e, dentre os principais, encontram-se as queimaduras. O objetivo
desta pesquisa foi interpretar os significados atribuídos à prevenção de queimaduras
pediátricas no ambiente doméstico, na perspectiva de crianças vítimas de queimaduras
e suas famílias. Para tal, realizou-se estudo com abordagem metodológica qualitativa,
fundamentado no referencial teórico da Antropologia Interpretativa e no método
etnográfico. Após a aprovação pelo comitê de ética, tanto da instituição proponente
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quanto da coparticipante, foram convidadas a participar da pesquisa seis crianças
vítimas de queimadura em ambiente doméstico, atendidas no Centro de Tratamento de
Queimaduras do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo e seus familiares, totalizando 20 participantes. Para a coleta
de dados, realizaram-se observações participantes, diário de campo, entrevistas em
profundidade e a baseada na eliciação da fotografia, prioritariamente nos domicílios dos
informantes e contexto hospitalar, no período de janeiro de 2012 a junho de 2013.
Privilegiamos um engajamento prolongado no campo, com a coleta e a análise dos
dados desenvolvidas concomitantemente. Procedeu-se à análise temática indutiva dos
dados. Identificaram-se os códigos e quatro unidades de sentidos: Explicação para a
ocorrência da queimadura, Identificação do perigo, Prevenção de queimaduras,
Repercussões da queimadura, as quais serviram de base para a construção de três
núcleos temáticos, que fornecem os significados: "Abrir o olho de verdade": enxergando
a possibilidade da queimadura, "Aqui dentro, não!": o exercício do controle dentro de
casa, e "Uma questão de cultura do jeitinho brasileiro": partindo do "acidente que
aconteceu" para a "mudança de hábito". Os significados foram explicados pelo conceito
antropológico da vulnerabilidade. O processo de prevenção de queimaduras no
ambiente doméstico é muito amplo e necessita do envolvimento de diversos setores
públicos, bem como da conscientização da comunidade para esta temática. Somente
com a interligação de todos é que será possível, aos poucos, produzir uma mudança
cultural de hábitos com vistas à redução das vulnerabilidades pessoal, social e
programática de crianças e suas famílias para as queimaduras, fortalecendo, individual
e coletivamente, as crianças e seus familiares
Palavras-chave: Enfermagem. Família. Prevenção de acidentes. Queimaduras.

Abstract: Different types of accidents involving children and adolescents happen at
home, and the main ones include burns. The objective in this research was to interpret
the meanings attributed to pediatric burn prevention in the home context, according to
children who were victims of burns and their families. Therefore, a qualitative study was
undertaken, based on the theoretical framework of Interpretive Anthropology and the
ethnographic method. After receiving ethical clearance from the proponent and the coparticipant institution, six children who were victims of domestic burns and their families
were invited to participate in the research, totaling 20 participants. The children were
attended at the Burns Treatment Center of the University of São Paulo at Ribeirão Preto
Medical School Hospital das Clínicas. To collect the data, participant observation, a field
diary, in-depth interviews and photography exclusion interview, mainly at the informants'
homes and in the hospital context, between January 2012 and June 2013. We privileged
a prolonged engagement in the field, with concomitant data collection and analysis. The
data were processed through inductive thematic analysis. The codes were identified, as
well as four units of meaning: Explanation for the burn event, Identification of the danger,
Burn prevention and Burn repercussions, which supported the construction of three
thematic cores that provided the meanings: "Truly opening your eyes": seeing the
possibility of the burn, "Not in here!": the exercise of control at home, and "A Brazilian
cultural thing": from the "accident that happened" to the "change of habit". The meanings
were explained by the anthropological concept of vulnerability. The burn prevention
process in the domestic environment is very broad and needs involvement from different
public sectors, as well as the community's enhanced awareness about this theme. It is
only by interconnecting all stakeholders that, little by little, a cultural change of habits
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can be produced with a view to the reduction of the personal, social and programmatic
vulnerabilities of children and their families to burns, strengthening the children and their
family members individually and collectively
Key words: Accident prevention. Burns. Child. Family. Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17012014-102025/es.php

Nº de Classificação: 18551
LUIZ, Flavia Mendonca Rosa. Experiência de professoras da educação infantil no
processo de inclusão escolar de crianças com síndrome de Down. 2013. p.154.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à Criança e ao adolescente
Orientador: Nascimento, Lucila Castanheira
Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar as experiências de professores da
educação infantil no processo de inclusão escolar de crianças com síndrome de Down
(SD). Adotamos o pensamento problematizador de Paulo Freire, que pela sua
concepção dialógica, valoriza os atores sociais, a interação, a participação e o diálogo.
É uma pesquisa participante, de abordagem metodológica qualitativa, desenvolvida em
três fases operacionais. Congruente com o referencial teórico adotado, privilegiamos
um engajamento prolongado no cenário da pesquisa e utilizamos, como técnicas de
coleta de dados, trinta e duas sessões de observação participante e a realização de dez
grupos focais, no primeiro e segundo semestres de 2012, respectivamente.
Participaram do estudo dez professoras da educação infantil da rede municipal de
Araraquara-SP. Procedeu-se à análise temática indutiva dos dados, que nos possibilitou
analisar os sentidos atribuídos pelos participantes à inclusão escolar de crianças com
síndrome de Down, organizados em três unidades: Concepção da criança com SD: do
senso comum à experiência de inclusão escolar; Com a criança em sala de aula:
conhecimento, emoções e reflexões; e Refletindo sobre a inclusão. A partir das
unidades de sentido, da interpretação da pesquisadora e interlocução com a literatura,
construiu-se o significado dessa experiência no contexto desses atores, constituído por
três núcleos: "A criança com SD não está aqui para isso", "Sabe Deus o que vem no
ano que vem", e "É exclusão, e não inclusão". Os resultados evidenciam que, para as
participantes da pesquisa, a inclusão escolar de crianças com SD na educação infantil
não está acontecendo da forma como foi concebida teoricamente. Para elas, as
necessidades sociais destas crianças superaram aquelas voltadas para o campo
educacional, desafiando as professoras no exercício de sua profissão em sala de aula.
Apesar deste reconhecimento, as participantes não encontram alternativas para mudar
esta situação, a não ser desenvolver estratégias para enfrentar emoções e a
expectativa de viver, a cada ano, uma nova inclusão. Na perspectiva das professoras, o
significado desta prática, aos moldes de como ela está sendo desenvolvida, tem
contribuído, muito mais, para um processo de exclusão, que de inclusão, das crianças
com SD. Mudar este cenário requer muito mais que uma boa formação para o professor
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e investimentos em recursos pedagógicos, o que comumente tem sido apontado como
fatores que desafiam a inclusão escolar. Os significados da experiência de inclusão
escolar de crianças com SD na educação infantil, atribuído pelas professoras,
apresenta oportunidade de analisar este processo a partir de uma nova perspectiva. É
necessária uma mudança de paradigma, que contemple a diversidade, e traga a tona
concepções de respeito, tolerância, aceitação, solidariedade e compreensão, aliados à
valorização do professor em sala de aula, sem, contudo, desconsiderar as
necessidades da criança com SD
Palavras-chave: Criança. Educação Inclusiva. Professores. Síndrome de down.

Abstract: The objective in this research is to analyze the experiences of childhood
education teachers in the inclusion process of children with Down Syndrome (DS) into
mainstream education. Paulo Freire's problematizing thinking was adopted which, as a
result of its dialogic conception, values the social actors, interaction, participation and
dialogue. A participatory research with a qualitative methodological approach was
developed in three operational phases. In accordance with the adopted theoretical
framework, we privileged an extended engagement in the research scenario and used
thirty-two participant observation sessions and ten focus groups as data collection
techniques, during the first and second semester of 2012, respectively. The study
participants were ten childhood education teachers from the municipal network in
Araraquara-SP. Thematic inductive analysis was applied to the data, which allowed us
to analyze the meanings the participants attributed to the inclusion of children with Down
Syndrome into mainstream education, organized in three units: Conception of the child
with DS: from common sense to the experience of school inclusion; With the child in the
classroom: knowledge, emotions and reflections; and Reflecting on the inclusion. Based
on the units of meaning, the researcher's interpretation and dialogue with the literature,
the meaning of this experience was constructed in the context of these actors,
comprising three cores: "The child with DS is not here for this", "God knows what is
coming next year", and "It is exclusion, and not inclusion". The results reveal that, for the
research participants, the inclusion of children with DS into mainstream childhood
education is not happening as it was theoretically conceived. According to them, the
social needs of these children went beyond the educational needs, challenging the
teachers in the practice of their profession in the classroom. Despite this
acknowledgement, the participants do not find alternatives to change this situation,
except the development of strategies to cope with emotions and the expectation of
experiencing a new inclusion each year. In the teachers' perspective, the meaning of
this practice, as it is happening, has contributed much more to an exclusion than an
inclusion process of the children with DS. Changing this scenario demands much more
than good teacher preparation and investments in pedagogical resources, which have
commonly been appointed as factors that challenge the school inclusion. The meanings
of the inclusion experience of children with DS into mainstream childhood education, as
attributed by the teachers, offer an opportunity to analyze this process from a new
perspective. A paradigm change is needed, which addresses the diversity and reveals
conceptions of respect, tolerance, acceptance, solidarity and understanding, in
combination with the teacher's valuation in the classroom, however, without ignoring the
needs of children with DS
Key words: Child. Down Syndrome. Inclusive Education. Teachers.
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CHAVES, Lucimara Duarte. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, como
estratégia de ensino, por meio da metodologia Webquest em Cursos de
Graduação em Enfermagem. 2013. p.152. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Ciência e Tecnologia em enfermagem
Orientador: Évora, Yolanda Dora Martinez
Resumo: O uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é reconhecido como uma
nova dinâmica de ensino, considerada relevante, porque permite que o indivíduo seja
capacitado e se insira numa nova realidade virtual, que possibilita a interatividade e o
conhecimento de novas tecnologias. O presente estudo teve como objetivos
desenvolver um AVA e avaliar o conhecimento adquirido por meio da metodologia
WebQuest (WQ), sobre o tema "Avaliação da Dor" por estudantes de graduação em
enfermagem. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva na vertente quantitativa.
O estudo foi realizado no 1o semestre de 2013, com 93 alunos do 7o e 8o semestre de
um curso de graduação em enfermagem divididos em três etapas: planejamento,
desenvolvimento e descrição da implementação do AVA proposto; comparação da
aprendizagem de dois grupos de alunos, que utilizaram a estratégia WQ (n=52) e aula
tradicional (n=41) por meio de pré-teste e pós-teste; avaliação da estratégia WQ quanto
aos aspectos pedagógicos e técnicos na visão dos alunos de graduação em
enfermagem estudados. Para o desenvolvimento do AVA, disponibilizado na plataforma
Moodle, foi utilizado a metodologia WQ contemplando os seguintes passos: planejar,
formatar, publicar e gabaritar. Os resultados demonstraram na comparação entre os
momentos pré e pós-teste, para cada grupo, que em ambos, os escores diferenciaramse entre o pré e pós-teste e a diferença foi estatisticamente significante em cada grupo.
Constatou-se a melhora de desempenho entre o pré e pós-teste em ambos os grupos.
No caso do grupo da WQ, a média para os escores do pré-teste foi de 9,04 (DP=2,08) e
no pós-teste de 13,81 (DP=2,24). Já, no grupo da aula presencial a média para os
escores do pré- teste foi de 7,44 (DP=2,04) e no pós-teste foi de 10,48 (DP=2,85).
Quando analisados os dados separadamente, observou-se uma diferença entre o pré e
pós- teste maior no grupo da WQ, quando comparados com o grupo que recebeu aula
presencial, representando em diferença de escore um ganho de 4,77 escores no grupo
que participou da WQ (de 9,04 para 13,81). Referente à avaliação realizada pelos
alunos que participaram da estratégia WQ, os resultados demonstraram que a
avaliação dos aspectos pedagógicos e técnicos, na visão dos alunos, foi positiva. No
cálculo da nota de cada domínio avaliado, observou-se que a média da nota do "tempo
de reposta" foi a menor dos cinco domínios (91,67%), seguida pela "interação"
(95,00%), "qualidade" (95,00%), "atividade" (96,67%), e "conteúdo" (97,08%). A
pesquisa alcançou os objetivos propostos e pode concluir que o uso da estratégia WQ
como ambiente virtual de aprendizagem aplicada no ensino superior, para o ensino da
avaliação da dor, é uma possibilidade a ser considerada, incentivando a aprendizagem
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ativa e colaborativa e facilitando o desenvolvimento da relação de parceria e
colaboração entre os atores do processo ensino- aprendizagem.
Palavras-chave: avaliação da dor. Informática em enfermagem. Metodologia webquest.
Processo ensino-aprendizagem. Tecnologia da informação.

Abstract: The usage of virtual learning environment (VLE) is acknowledged as a new
method of teaching, considered relevant, because it allows the individual be enabled
and his entrance into a new virtual reality, that allows interactivity and knowledge of new
technologies. The current study aimed to develop a VLE and evaluate the knowledge
acquired through WebQuest (WQ) methodology about "Pain Assessment" by nursing
undergraduates. It is an exploratory-descriptive study in a quantitative aspect. This study
was carried out during the first semester of 2013, with 93 students of 7th and 8th
semester of a nursing college split in three stages: planning, developing and describing
the implementation of VLE; comparing the learning of two groups of students, whom
utilized the WQ strategy (n=52) and traditional class (n=41) through pre-test and posttest; evaluation of WQ strategy concerning pedagogical aspects and techniques in those
nursing undergraduates's view. To the development of VLE, available at Moodle
platform, it was taken into consideration WQ methodology comprising the following
steps: planning, formatting, publishing and insertion in HTML (HiperText Markup
Language). Results showed that, in the comparison between pre-test and post-test
moments, to each group, in both of them scores in pre-test were different from the ones
in post-test, and the difference was statistically significant in each group. It was identified
a performance improvement between the pre-test and post-test in both groups. In WQ
group, the average to the pre-test scores was 9,04 (SD=2,08) and, in the post-test,
13,81 (SD=2,24). In the traditional class group, the average for pre-test scores was 7,44
(SD=2,04) and, in the post-test, 10,48 (SD=2,85). When analyzed data separately, it
was observed a larger difference between pre-test and post-test in WQ group, when
compared to the group who attended classes, representing, in score difference, a profit
of 4,77 scores in WQ group (from 9,04 to 13,81). Regarding the evaluation made by the
students that have taken part of WQ strategy, results showed that evaluation of
pedagogical and technical aspects, in students view, was positive. In the grade
calculation of each area evaluated, it could be observed that the average of the grade of
"answer obtained" was the lowest of the five areas (91,67%), followed by "interaction"
(95,00%), "quality" (95,00%), "activities" (96,67%), and "content" (97,08%). The study
has approached its aim and led to the conclusion that the usage of WQ strategy as a
virtual learning environment applied to higher education, for the teaching of pain
assessment, is a possibility to be considered, encouraging an active and collaborative
learning, making the development of partnership and collaboration among participants of
teaching-learning process.
Key words: Information technology. Nursing Informatics. Pain Assessment. Teachinglearning process. WebQuest methodology.
Acesso remoto ao texto integral:
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BRANCO, Joyce Martins Arimatea. Cuidado familiar em diálise peritoneal: proposta
de tecnologia de processo de cuidar no domicílio. 2013. p.170. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidados fundamentais e tecnologias de enfermagem
Orientador: Lisboa, Márcia Tereza Luz.

Resumo: O estudo teve como objeto o cuidado prestado pelo familiar ao cliente renal
crônico em tratamento com a Diálise Peritoneal (DP), e como objetivos: descrever o
cuidado dos familiares frente ao parente renal crônico em tratamento com a DP;
analisar as facilidades e dificuldades apontadas pelos familiares na realização do
Cuidado ao parente renal crônico em tratamento com a DP; discutir as experiências
adquiridas pelos familiares no cuidado ao seu parente renal crônico em tratamento
domiciliar e propor um modelo de cuidado familiar ao cliente renal crônico em
tratamento com a DP, a partir das evidências apontadas pelos familiares. Aplicaram-se
os conceitos que formam a Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do Cuidado
de Madeleine Leininger. Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como
método a Pesquisa Convergente-Assistencial (PCA). O cenário foi um hospital Estadual
do Rio de Janeiro, no qual foi realizada a técnica de entrevista individual gravada e um
grupo de encontro com 19 (dezenove) sujeitos da pesquisa, observando-se os aspectos
éticos previstos na Resolução CNS-196/96. Os dados foram analisados de acordo com
as etapas propostas pela PCA. Quatro categorias emergiram: relações estabelecidas
entre a aceitação da DP no domicílio e o cuidado prestado pelo familiar a seu parente;
cuidado domiciliar: a visão dos familiares a respeito das facilidades e dificuldades na
realização do cuidado a seu parente no domicílio; experiências adquiridas pelos
familiares no cuidado ao parente renal crônico em tratamento com a DP; a questão
cultural como base para o cuidado: uma proposta de cuidado familiar no domicílio.
Identificou-se que os familiares de clientes em DP conseguem, cada um a seu tmepo,
lidar com as adversidades impostas pela doença, onde a aceitação se reflete na
siposição em auxiliar e cuidar do que seja necessário ao tratamento do seu parente no
domicílio. As unidades de registro evidenciaram que as facilidades, dentro do contexto
investigado, contribuem para a aceitação dos familiares a realização da DP no
domicílio. Porém, mostram que as dificuldades podem ser fatores prejudiciais a
realização deste tratamento e manutenção da saúde de seus parente. As experiências
adquiridas pelos familiares, em sua maioria, traduzem a capacidade dos mesmos em
reagirem, de forma positiva, as dificuldades e promoverem sua adaptaçõ de maneira
produtiva ao seu bem-estar e dos membros da família. O modelo de cuidado proposto
contempla o diálogo e a reflexão, no sentido de compartilhar os saberes tanto do
sistemaprofissional, quanto do sistema popular. A utilização do modelo Sunrise
comprovou o alcance da teoria da diversidade e universalidade cultural de cuidado
dentro da realidadeinvestigada. Os familiares conseguiram realizar a preservação,
acomodação e repadronizaçãocultural do cuidado, contando ocm a assistência de
enfermagem como elo entre os sistemas populares e profissionais de saúde, visando
atingir em um nível futuro decisões e ações de cuidado coerentes com a cultura
Palavras-chave: Diálise peritoneal. Enfermagem. Família.
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Abstract: The object of the study was the care offered by the family to the chronic renal
relative in Peritoneal Dialysis treatment (PD) and it aimed at: describing the care from
the family towards the chronic renal relative in PD treatment; analyzing the facilities and
difficulties pointed by the relatives concerning the care of the chronic renal relative on
PD treatment; discussing the experiences the relatives had concerning the care of their
chronic renal relativeon home treatment and to propose a familiar care model to the
chronic renal patient in PD treatment, since the evidences showed by the relatives. We
applied the concepts forming the diversity and Care Cultural Universality Madeleine
Leininger's Theory. It was a descriptive study, with a qualitative approach, whose
method was the Convergent- Assistance Research (CAR). The scenery was a State
Hospital of Rio de Janeiro where a recorded individual interview technique and a
meeting group with 19 (nineteen) individuals of the research have been carried out,
observing the ethical aspects foreseen in the CNS- 1996/96 Resolution. The data were
analyzed according to the phases proposed by the PCA. four categories emerged:
relationships established between the PD acceptance at home and the care offered by
the relative to the patient; home-based care: the view of the family concerning the
facilities and difficulties in carrying out the home-based care to the relative; experiences
acquired by the family concerning the care of chronic renal patient in PD treatmen; the
cultural matter as a base to the care: a proposal of home-based family care. We
identified that the relatives of PDpatients can, each at his time, deal with the adversities
imposed by the disease, where the acceptance is reflected in the disposition of aiding
and caring when his relative's home treatment is necessary. The record's units evidence
that the facilities, in the context of the research, contribute to the relatives acceptance
concerning carrying out PD at home. Nevertheless, they show that the difficulties can be
harmful factors to the achievement of this treatment and his relatives health
maintenance. The experiences acquired by the relatives, for the most part, translate
their reaction capacity, on a positive way, to the difficulties and to promote their
adaptation on a productive qay to their welfare and the one from the family members.
The proposed care model considers the dialogue and the reflection sharing knowledge
as well from the professional system as the popular one. The use of Sunrise model
proved the reach of the Diversity and care cultural Universality theory in the researched
reality. The relatives could carry out the cultural preservation, accommodation and
rstandardization of caring, counting on the nurse aid as a bond between the health
popular and professional systems, aiming at reaching, in the future, decisions and
actions concerning the care coherent with the culture
Key words: Nursing. Peritoneal Dialysis. Family.
Acesso remoto ao texto integral: http://objdig.ufrj.br/51/teses/801067.pdf
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COMASSETTO, Isabel. Tempos difíceis: familiares vivenciando o processo de morrer
no mundo do hospital. 2014. p.127. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) –
Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem

797

Orientador: Faro, Ana Cristina Mancussi
Resumo: Introdução: O processo de morrer é uma experiência vinculada a
considerações significativas para a existência do ser, principalmente quando sobrevêm
no contexto familiar. Objetivo: compreender a experiência do familiar de pacientes em
fase terminal de vida, que enfrentam o processo de morrer no mundo do hospital.
Método: Com esta proposta, optei por realizar uma pesquisa qualitativa, norteada pela
Fenomenologia existencial de Martin Heidegger. Os sujeitos do estudo foram 15
familiares que estavam acompanhando seus pacientes adultos, em fase terminal de
vida, que enfrentavam o processo de morrer em um hospital universitário de Maceió,
Alagoas. Os depoimentos foram obtidos por meio de entrevista, no período de fevereiro
a maio de 2013, a partir da seguinte questão norteadora: "Conte-me como é para você
vivenciar a situação do seu familiar atualmente". Resultados: Da análise dos
depoimentos dos familiares emergiram três estruturas, denominadas unificações
ontológicas: Manifestação de Angústia dos familiares, que envolve a possibilidade do
ser assumir-se como um ser-para-a-morte; Manifestação do Cuidado e da Solicitude,
que compreende o momento de cuidar como algo significativo na existência; e Ser-aí no
mundo do hospital, que compreende o ser lançado no mundo onde o limite entre a vida
e a morte é tão estreito. Conclusões: A compreensão do fenômeno vivido por esses
familiares permitiu apreender a dimensão do sofrimento relativo à condição de estar-nomundo cuidando no processo de morrer. Aponta a relevância do tema morte na
formação dos profissionais de saúde, sinalizando importância da reflexão dessa
temática, para desenvolver uma assistência que seja compatível com a situação
vivenciada pelos familiares diante da terminalidade.
Palavras-chave: Atitude frente à morte. Família. Paciente terminal.

Abstract: Introduction: The death process is an experience linked to significant
considerations to the existence of the being, mainly when they take place in the family
context. Objective: To understand the experience of family members of terminal
patients, who face the death process in the hospital setting. Method: A qualitative study
was developed, in light of the existential phenomenology of Martin Heidegger. Study
subjects were 15 family members who were accompanying adult terminal patients, who
faced the death process at a teaching hospital in Maceió, Alagoas. The statements were
obtained by means of interviews, between February and May of 2013, based on the
following guiding question: "What is it like for you to experience the current situation of
your relative?" Results: The analysis of the statements of the family members generated
three structures, named ontological unifications: Manifestation of anxiety by the family
members, involving the possibility of the individual assuming her/himself as a being-todeath; Manifestation of the care and concern, which comprehends the moment of caring
as a meaning in the existence; and Dasein in the hospital setting, which comprehends
the being inserted in a world with a narrow limit between life and death. Conclusion: The
understanding of the phenomenon experienced by these family members allowed to
apprehend the dimension of the suffering regarding the condition of being-in-the-world
providing care in the death process. This study points to the relevance of the death
theme in the education of health professionals and the need for reflecting on this issue

798

so as to develop a compatible care to the situation experienced by families in face of this
terminal situation.
Key words: Attitude to death. Family. Terminally.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-15072014-100708/pt-br.php
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JAMAS, Milena Temer. Adaptação cultural e validação para a língua portuguesa da
Escala de Beinestar Materno em situación de parto (BNSP 2). 2013 . p.149. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo . São Paulo; 2013.
Área de Concentração: O cuidar nos processos de reproducão humana: modelos,
agentes e práticas.
Linha de Pesquisa: O cuidar nos processos de reprodução humana: modelos,
agentes e práticas
Orientador: Hoga, Luiza Akiko Komura
Resumo: Introdução: A avaliação da assistência prestada é uma das condições básicas
para promover a qualidade dos serviços de saúde. Obter dados a respeito do bem estar
segundo a perspectiva da mulher permite corrigir inadequações e melhorar a qualidade
da assistência ao parto. Objetivo da pesquisa: Esta pesquisa teve o objetivo de adaptar
culturalmente e validar as propriedades psicométricas da Escala de Bienestar Materno
em Situación de Parto (BMSP 2) para a língua portuguesa (Brasil).Metodologia: Tratase de um estudo do tipo metodológico aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, sob o parecer nº 170.412. A
adaptação cultural desta Escala, que foi produzida por enfermeiras obstétricas chilenas,
foi feita conforme recomendações da literatura científica pertinente: tradução da BMSP2
para a língua portuguesa; retrotradução para língua de origem do instrumento;
avaliação por um comitê de juízes; pré-teste da versão adaptada e aplicação da versão
final em português. Os dados foram coletados no período de dezembro de 2012 a
março de 2013 em um Hospital-Escola, situado na Zona Norte do Município de São
Paulo. Participaram do estudo, 500 mulheres que receberam assistência ao parto
normal na Instituição. A validade de face e conteúdo foi avaliada pelo comitê de juízes;
para a validade de constructo foi realizada a análise fatorial; a validade de constructo
convergente foi avaliada através do Teste de Correlação de Pearson entre a BMSP 2 e
o domínio satisfação com a vida da Escala de Bem Estar Subjetivo; a validade de
constructo divergente foi avaliada por meio de teste para comparação de grupos
distintos. A confiabilidade foi avaliada pela consistência interna de seus itens (Alfa de
Cronbach). O nível de significância adotado foi de 0,05. Resultados: A maioria das
participantes do estudo vivia com o parceiro, possuía idade de 26,7 anos em média, era
da cor branca, tinha entre nove e 11 anos de estudo e era do lar. Em relação às
características obstétricas, 36,2% era multigesta, 28% estava na segunda gestação e
35,8% era primigesta, com idade gestacional entre 39 e 39 semanas e 6 dias (33,8%).
Na avaliação das propriedades psicométricas, a análise fatorial apresentou um
agrupamento diferente do encontrado pelos autores da versão original do instrumento,
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demonstrando a necessidade de desenvolver novos estudos objetivando propor nova
distribuição fatorial para a versão brasileira desta escala. A validade de constructo
convergente apresentou correlação positiva com o domínio satisfação com a vida da
EBES. Na validade de constructo divergente foi obtida uma relação significante com
algumas características sociodemográficas e clinico obstétricas. Com relação à
confiabilidade, foi obtido um valor adequado para a consistência interna da versão
adaptada da BMSP 2 (Alfa de Cronbach 0,93). Conclusão: A versão adaptada para o
português da BMSP 2 mostrou-se válida e confiável na amostra estudada. Novos
estudos necessitam ser realizados para testar essas propriedades em outros grupos de
pacientes brasileiras.
Palavras-chave: Avaliação de serviços. Enfermagem. Parto - assistência.

Abstract: Introduction: To evaluate the effects of health care on women`s wellness
during childbirth is possible with the use of scales based on women`s perception of care.
To establish the quality of these assessments is required by using a valid and cultural
scale to make possible to achieve the desired improvements on outcomes of midwifery
care. Objectives: The aims of this study were to translate the Chilean scale Mother`s
Wellness during Childbirth to Brazilian Portuguese and to evaluate its reliability and
validity. Method: This quantitative study followed five steps of cultural adaptation of the
scales: translation of the scale to Brazilian Portuguese; back-translation to Spanish;
assessment by a judge´s committee, scale pre-test and the application of the final
version of the scale. The data were collected from December, 2012 to March, 2013 in a
Brazilian University Hospital. A total of 500 women who had childbirth in this institution
participated in this study. The face validity and content validity was assessed by an
expert´s committee; the factor analysis was performed using the construct validity, the
convergent validity was tested using the Pearson´s Correlation Test between Mother`s
Wellness during Childbirth and Subjective Welfare Scale; and the divergent validity test
was used to compare different groups. The reliability of the scale`s final version was
assessed through internal consistency of its items using Cronbach's Alpha.The
significance level was 0.05. Results: Women aged 26.7, were white, had a partner, had
nine to 11 years of study and were housewives. Most women were multiparous, with
gestational age between 39 weeks and 39 weeks and six days. The factorial analysis of
scale showed a cluster difference in relation to the original scale indicating the need to
explore better new distribution factors for the portuguese version of the scale. The
convergent construct validity was positively correlated with life satisfaction domain of
Subjective Welfare Scale and the divergent construct validity had a significant
relationship with sociodemographic obstetric characteristics. The reliability of the
Portuguese version of Mother`s Wellness during Childbirth was adequate for internal
consistency observed with Cronbach's alpha value (0.93). Conclusion: Portuguese
version of Mother`s Wellness during Childbirth is valid and reliable for this studied
sample.
Key words: Consumer satisfaction. Health services evaluation. Midwifery.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11092013-162127/pt-br.php
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FIGUEIREDO, Paula Pereira de. Estratégias de implementação do processo de
enfermagem: contribuições de estudantes de enfermagem nos ambientes de prática de
ensino e assistência. 2013. p.175. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho da enfermagem/saúde.
Orientador: Filho, Wilson Danilo Lunardi
Resumo: Diante das dificuldades de implementação do Processo de Enfermagem (PE)
num Hospital Universitário (HU), teve-se como objetivo geral nesta pesquisa
problematizar o trabalho da enfermagem numa Unidade de Clínica Médica (UCM) e as
dificuldades de implementação do PE, sob a ótica de estudantes do Curso de
Enfermagem, a partir do estímulo ao seu protagonismo para a transformação da
realidade social em que se inserem. Utilizou-se a Metodologia da Problematização
(MP), sendo o Arco de Maguerez a estratégia de coleta de dados, a qual aconteceu de
outubro/2012 a fevereiro/2013. Essa metodologia contempla cinco etapas: observação
da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade.
Participaram diretamente da pesquisa 15 estudantes e, indiretamente, oito enfermeiras
da UCM. Ao todo, foram realizados oito Encontros de Problematização, que foram
gravados em equipamentos de áudio e vídeo, mediante o consentimento dos
participantes.As informações foram transcritas e analisadas a partir da análise textual
discursiva, à medida que os encontros foram realizados.A observação da realidade
demonstrou potenciais e fragilidades no trabalho das enfermeiras, salientando que
falta a Sistematização da Assistência de Enfermagem e que o PE não é usado
para orientar o seu trabalho. Na etapa de teorização, refletiu-se sobre os conceitos de
subjetividade capitalística e processos de singularização, o que serviu de subsídio
para a construção de estratégias de organização e mediação do trabalho, com
enfoque na sua divisão; em normas, rotinas e fluxos; dimensionamento de pessoal;
informatização; diálogo; educação permanente/continuada/em saúde e "intervenção"
do Estado. Essas estratégias foram apresentadas a cinco enfermeiras na etapa de
aplicação à realidade, obtendo-se a validação de algumas e a refutação de outras, com
certa resistência das enfermeiras sobre as características do trabalho observadas pelos
estudantes. A partir de situações do trabalho discutidas com os estudantes, verificou-se
a manifestação individual do desejo, o desenvolvimento de uma revolução molecular e
a construção de agenciamentos como processos de singularização presentes na
contribuição deles para a implementação do PE. Chegou-se à conclusão de que o
estudante de enfermagem não quer se adaptar a quadros preestabelecidos que
reforcem as dificuldades de implementação do PE, já que contesta o
dimensionamento de pessoal, a organização do trabalho da enfermagem e de
outros serviços do hospital, bem como a adaptação da enfermeira e o interesse da
gestão hospitalar no PE. Concluiu-se, também, que é preciso tornar consciente a
presença e a influência da subjetividade capitalística no trabalho, para que o PE seja
operacionalmente pensado e vivido por trabalhadores e estudantes, no HU. Ademais, a
MP conseguiu aliar potenciais benefícios aos estudantes, à prática assistencial e à
ciência da enfermagem, já que contemplou o retorno dos resultados à realidade de
onde o problema foi extraído. Portanto, foi possível confirmar a tese de que os
estudantes são capazes de contribuir com estratégias para a implementação do PE,
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pois são formadores de opinião, sujeitos de ação e de transformação e têm o
desejo de fazer uma enfermagem melhor e diferente, com mais autonomia, crítica e
reflexão no seu processo de trabalho.
Palavras-chave: Ensino. Processos de enfermagem. Trabalho.

Abstract: Given the difficulties in the implementation of the Nursing Process (NP)
in a university hospital (UH), this study aimed at problematizing the Nursing work
carried out in a Medical Clinic Unit (MCU) and the difficulties in the implementation
of the NP in the views of Nursing students so that their participation in the process
could transform the social reality they are involved with. The Methodology of
Problematization (MP) was used and Maguerez‟s Arch was applied to collect data
from October 2012 to February 2013. This methodology comprises five steps:
observation of reality; key points; theorization; hypotheses of solutions; and application
to reality. Fifteen students participated in the research directly whereas eight MCU
nurses took part in it indirectly. Eight Problematization Meetings were held and videorecorded with the agreement of the participants. Discursive textual analysis was
applied to transcribed data as the meetings happened. The observation of reality
showed some strengths and weaknesses of nurses‟ work and emphasized that there is
no systematization of Nursing Assistance and that the NP is not used to guide their
work. In the theorization step, concepts of capitalistic subjectivity and processes of
singularization were reflected upon. It supported the construction of work organization
and mediation strategies with emphasis on its division, on norms, routines and flows, on
the size of the staff, on computer systems, on dialogue, on in-service programs in health
and on the "intervention" of the State. These strategies were shown to five nurses in the
step "application to reality"; some were validated and others were refused. Besides, the
nurses had some resistance regarding the characteristics of the work observed by
the students. Based on work situations discussed with the students, they showed their
individual desire, the development of a molecular revolution and the construction
of intermediation as processes of singularization in their contribution to implement the
NP. One of the conclusions of this study is that Nursing students do not want to adapt to
preestablished frames that accentuate the difficulties in the implementation of the NP,
since they question the size of the staff, the organization of Nursing work and other
services in the hospital, besides the nurses‟ adaptation and interest in the hospital
management in the NP. Another conclusion is that the presence and the influence of
capitalistic subjectivity in work must become conscious so that the NP can be thought
of and experienced by workers and students in the UH. In addition, the MP could
bring potential benefits to the students, to the assistencial practice and to the
Nursing Sciences because it made results be applied to the reality where the problem
had come from. Therefore, students, along with their strategies, were confirmed to
contribute to the implementation of the NP, since these opinion makers are subjects who
act, transform and wish to make Nursing better and different, with more autonomy,
criticism and reflection upon its work process.
Key words: Nursing process. Teaching. Work.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010308.pdf
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BALSANELLI, Alessandra Cristina Sartore. Fatores preditores da esperança em
pacientes com câncer de mama em tratamento quimioterápico. 2012. p.105. Tese
de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem na saúde do idoso
Orientador: Grossi, Sônia Aurora Alves
Resumo: Esperança é definida como uma força dinâmica multidimensional da vida
caracterizada por uma expectativa confiável, contudo incerta, de conseguir um bom
futuro que, à pessoa que espera, é realmente possível e significativo. O presente
trabalho teve por objetivos caracterizar a esperança em pacientes com câncer de mama
no início e término do tratamento quimioterápico e identificar os fatores associados e
preditores para a variação da esperança. Trata-se de um estudo quantitativo,
exploratório e prospectivo de corte longitudinal. Foi realizado em um Hospital Público de
Grande Porte, Centro de Referência da Saúde da Mulher. Foram incluídos no estudo
portadores de câncer de mama com estadiamento clínico I, II e III; com mais de 18 anos
de idade; conscientes de seu diagnóstico; no primeiro tratamento quimioterápico e com
capacidade de ler e responder aos questionários necessários. A amostra foi composta
por 122 mulheres, com média de idade de 50 (±10) anos e que responderam os
instrumentos no início e no final do tratamento quimioterápico. Os instrumentos foram:
Escala de Esperança de Herth; Questionário de Investigação do conhecimento do
diagnóstico; Instrumento de coleta de dados sócio demográficos e clínicos; Karnofsky
Performace Status, Escala Numérica de Dor, Inventário sobre Coping-Jalowiec, Escala
Hospitalar de Ansiedade e Depressão, Escala de Auto Estima de Rosenberg, Índice de
Religiosidade da Universidade de Duke e o Pictograma de Fadiga. As análises foram
realizadas por meio de estatística univariada para identificação dos fatores associados
à esperança, e multivariada (regressão logística) para a identificação dos fatores
preditores. Os resultados mostraram que a amostra estudada apresentou alto nível de
esperança e que houve um aumento significante nos escores de esperança ao final do
tratamento (p=0,0012). Os fatores associados à esperança foram tempo decorrido entre
o aparecimento dos sintomas e inicio do tratamento (p=0,013), Karnofsky Performace
Status (p=0,02), depressão (p=0,004), autoestima (p=0,001) e dor (p=0,034). Dentre as
variáveis analisadas a dor apresentou-se com o único fator preditor para a esperança. A
presença da dor tem a chance de diminuir a esperança em 2,199 vezes mais do que em
pacientes que não apresentam dor. Os achados deste estudo permitem concluir que
apesar do câncer e do tratamento quimioterápico as pacientes evoluíram no decorrer do
tratamento com muita esperança, melhora da autoestima e do performace status e
diminuição da depressão. As pacientes sem dor tiveram escores mais altos de
esperança.
Palavras-chave: Câncer de mama. Depressão. Esperança.

Abstract: Hope is defined as a multidimensional dynamic force of life characterized by a
reliable expectation, however uncertain, of getting a good future, to the person who
waiting, it really is possible and meaningful. This study aimed to characterize the hope in
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patients with breast cancer at the beginning and end of chemotherapy treatment and
identify associated factors and predictors for variation of hope. This is a quantitative
study, exploratory and prospective longitudinal cutting. It was performed in a Large
Public Hospital, Reference Center for Womens Health. The study included breast cancer
patients with clinical stage I, II e III; over 18 years of age; aware of their diagnosis. In the
first chemotherapy treatment and able to read and answer the questionnaires needed.
The sample consisted of 122 women with a mean age of 50 (±10) years and who
answered the instruments at the beginning and end of chemotherapy treatment. The
instruments were: Herth Hope Index, Questionnaire for Research on knowledge of
diagnosis; collection instrument socio-demographic and clinical data; Karnofsky
Performace Status, Numerical Pain Scale, Inventory about Coping-Jalowiec, Hospital
Scale of Anxiety and Depression, Scale of Rosenberg's Self Esteem, Religiosity Index of
Duke University and the Fatigue Pictogram. The analyses were performed by univariate
statistics to identify factors associated with hope, and multivariate (logistic regression) to
identify analysis predictors. The results has shown that the sample had a high level of
hope and that there was a significant increase in the scores of hope at the end of
treatment (p=0,0012). The Factors associated with hope has been time elapsed
between the onset of symptoms and treatment initiation (p=0,013), Karnofsky
Performace Status (p=0,02), depression (p=0,004), self-esteem (p=0,001) and pain
(p=0,034). Among the variables analyzed the pain has appeared with the only significant
predictor for hope. The presence of pain has a chance to decrease the hope of 2,199
times higher than in patients without pain. The findings of this study allow concluding
that despite the cancer and the chemotherapy treatment, the patients progressed during
treatment with high hopes, improves self-esteem and performance status and decreased
depression. The patients without pain had higher scores on hope.
Key words: Breast neoplasms. Depression. Hope.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-19032013-175858/pt-br.php

Nº de Classificação: 18644
VIEIRA, Liliana Batista. Avaliação da adesão à terapêutica medicamentosa de
pacientes idosos hipertensos antes e após o desenvolvimento e uso de um
Sistema Eletrônico de Uso Personalizado e Controlado de Medicamentos
(SUPERMED). 2013.
p.125.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo
de cuidar em enfermagem
Orientador: Cassiani, Silvia Helena de Bortoli
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Resumo: Considerando que a hipertensão arterial sistêmica tem alta prevalência,
baixas taxas de controle e que o risco de desenvolver a doença aumenta com a idade,
este estudo teve como propósito avaliar a adesão à terapêutica medicamentosa de um
grupo de pacientes idosos, hipertensos e atendidos em uma Unidade Básica de Saúde
do interior do estado de São Paulo, antes e após o desenvolvimento e a utilização de
um Sistema Eletrônico de Uso Personalizado e Controlado de Medicamentos
(SUPERMED). Com metodologia do tipo de estudo quase experimental, prospectivo e
comparativo, foram acompanhados 32 idosos hipertensos, que utilizavam pelo menos
quatro medicamentos diferentes continuamente, em períodos diferentes: "antes da
implantação do SUPERMED", no "dia da implantação" e "após a implantação do
SUPERMED". Para o acompanhamento dos idosos, foram utilizados os seguintes
recursos do SUPERMED: as caixas organizadoras de medicamentos, identificadas com
o horário correto de utilização, os sachês de doses unitárias e um relógio com alarme. A
adesão foi avaliada através do Teste de Morisky e Green, aplicado antes e após o uso
do SUPERMED. Durante todo o acompanhamento dos idosos, realizou-se o controle da
pressão arterial, da glicemia pós-prandial, do índice de massa corporal e da
circunferência abdominal. O projeto foi provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e foi solicitado
aos participantes da pesquisa o seu consentimento, mediante a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Todas as análises foram conduzidas com software
estatístico e com o programa Microsoft Excel ®. A média da idade dos participantes do
estudo foi de 71,4 anos (DP 5,6); o predomínio foi do sexo feminino (65,6%); 18,8%
eram analfabetos; a média do diagnóstico de hipertensão foi de 19,4 (DP 10,1) anos e a
média de medicamentos utilizados foi de 8,0 por idoso. Além da hipertensão, 75% dos
idosos apresentavam diabetes melito, 75% dislipidemia e 59,4% obesidade. Após o uso
do SUPERMED, a média dos valores da pressão arterial sistólica diminuiu em 21,6
mmHg (p<0,0001) e da pressão arterial diastólica em 4,7 mmHg (p<0,0001). Os
resultados do Teste de Morisky e Green mostraram uma baixa adesão dos idosos antes
da implantação do SUPERMED, onde 81,2% foram considerados como "menos
aderentes". Após a implantação do SUPERMED, 96,9% foram considerados como
"mais aderentes" (p<0,01). O uso do SUPERMED melhorou a adesão medicamentosa e
diminuiu os valores da pressão arterial, proporcionando ao idoso uma segurança e uma
satisfação no que diz respeito à organização e à utilização correta de seus
medicamentos.
Palavras-chave: Adesão medicamentosa. Idosos. Organizador de medicamentos.

Abstract: Considering that the arterial systemic hypertension has a high prevalence,
low control taxes and that the risk to develop the disease increases with the aging, the
objective of this study was to evaluate the adherence to the drug therapy in a group of
elderly patients who have hypertension and are taken care of in a Basic Health Care
Unit, in the country of São Paulo state, before and after the development and the
utilization of an Electronic System of Personal and Controlled Use of Medication
(SUPERMED). The study was almost experimental, prospective and comparative. 32
hypertensive elders were monitored, who used continually at least four different
medications, in different periods: "before the use of SUPERMED", at "the day that they
started using it" and "after the use of SUPERMED". To monitor the elderlies, the
following SUPERMED resources were used: organizing medications boxes, identified
with the suitable use time, the single dose pill packs and an alarm clock. The adherence
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was evaluated by the Morisky and Green Test, applied before and after the use of
SUPERMED. During all the monitoring, the arterial pressure and the postprandial
glycemia were controlled from the body mass index and the waist circumference. The
project was approved by the Ethics Committee in Research from the College of Nursing
from the University of São Paulo at Ribeirão Preto and approval from the research
participants was asked, followed by the signing of the Statement of Consent. All the
analysis was conducted with a statistics software application and the Microsoft Excel
program. The elders´ average age in the study was 71.4 years old (DP 5.6); the female
gender had the prevalence (65.6%); 18.8% were illiterate; the diagnosis average of
hypertension was 19.4% (DP 10.1) years and the average of drugs used per elder was
8. Besides the hypertension, 75% of the elders showed diabetes mellitus, dyslipidemia
rate was 75% and 59.4% were obese. After the use of SUPERMED, the systolic arterial
pressure values' average decreased in 21.6 mmHg (p<0.0001) and the diastolic arterial
pressure in 4.7 mmHg (p<0.0001). The Morisky and Green Test results showed a low
adherence before SUPERMED was implanted, where 81.2% of the elders were
considered "less adherent". After it was implanted, 96.9% were considered "more
adherent" (p<0.01). The use of SUPERMED improved the medication adherence and
decreased the arterial pressure values, providing the elders with safety and satisfaction
about the organization and the proper use of their medications.
Key words: Medication adherence. Drug organizer. Elderly.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17012014-110238/pt-br.php
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COSTA, Cíntia Bezerra Almeida. Polimorfismo do HLA-G na coinfecção do
HIV/HCV. 2014. p. 204. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Fernandes, Ana Paula Morais
Resumo: O objetivo geral da pesquisa foi associar os polimorfismos do gene HLA-G
(região 3`NT) com a coinfecção HIV/HCV e com os grupos (HIV, HCV e controles
saudáveis).Trata-se de um estudo transversal, comparativo, descritivo. Participaram do
estudo, 560 indivíduos, sendo 156 controles saudáveis, 102 coinfectados HIV/HCV, 186
infectados pelo HIV e 116 por HCV. Para a identificação dos polimorfismos, o DNA
genômico foi extraído do sangue total e a genotipagem feita por PCR e visualizada em
gel de poliacrilamida a 7% no qual o polimorfismo de 14pb foi identificado, e por
sequenciamento os outro sete SNPs.Os resultados sociodemográficos apontam que a
amostra na sua grande maioria foi composta por indivíduos adultos e do sexo
masculino. Embora não esteja totalmente esclarecida a função do gene HLA-G, estudos
têm sido desenvolvidos para melhor elucidar sua função nos contextos fisiológicos,
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como a gestação e patológicos, como tumores, transplantes,doenças inflamatórias e
infecciosas. Tais estudos procuram ampliar o conhecimento sobre o sistema
imunológico e contribuem para o desenvolvimento de novas estratégias diagnósticas e
terapêuticas. Os resultados do presente estudo contribuem para a ampliação do
conhecimento sobre os polimorfismos da região 3`NT do gene HLA-G, na coinfecção
HIV/HCV. Como também, na melhoria da assistência de enfermagem que deve buscar
reduzir a morbimortalidade pela referida patologia. Porém, ainda há um longo percurso
a ser percorrido na compreensão dos fatores imunogenéticos envolvidos na coinfecção
pelo HIV/HCV.
Palavras-chave: HIV/HCV. HLA-G. Polimorfismo.

Abstract: The general objective of the research was to associate polymorphisms of HLA
-G gene ( region 3 ' NT ) with the co-infection HIV / HCVand with the groups ( HIV , HCV
and healthy control). It is a cross-sectional comparative, study descriptive . 560
individuals participated of the study , being 156 healthy controls , 102 co-infected HIV /
HCV , 186 HIV-infected and 116 by HCV . For identifying the polymorphisms, the
genomic DNA was extracted from the total blood and the genotyping was made by PCR
and visualized in gel of on polyacrylamide at 7 % in which the polymorphism of 14pb
was identified by sequencing the other seven SNPs. The social demographic results
point that the most of the sample was composed by male adult individuals. Although the
function of the HLA -G gene is not totally clarified, studies have been developed for
better elucidate its function in physiological contexts, like gestation and pathological
such as tumors , transplantation , infectious and inflammatory diseases . These studies
aim to extend the knowledge about the immunological system and contribute for the
development of new diagnostic and therapeutic strategies . The results of this study
contribute for enhancement of the knowledge about the polymorphisms of the region 3 '
NT of the HLA - G gene in the co-infection HIV / HCV . As well as, in the improvement of
the assistance of nursing that must seek reducing the morbid and mortality by the
pathology referred. However , there is still a long path to be followed in the
comprehension of the immunogenic factors involved in the co-infection by the HIV / HCV
.
Key words: HLA-G. Polymorphism. HIV/HCV.
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Orientador: Caliri, Maria Helena Larcher

807

Resumo: A prevenção de úlcera por pressão representa grande desafio no ambiente
hospitalar, especialmente na Unidade de Terapia Intensiva, mediante a diversidade de
fatores de risco apresentados pelos pacientes. A pesquisa teve como objetivo avaliar o
efeito da construção e utilização de um protocolo embasado em evidências para
prevenção de úlcera por pressão em Unidade de Terapia Intensiva, nas ações de
enfermagem e na incidência do evento. Foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva
de hospital universitário, de João Pessoa - Paraíba, após aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa. O percurso metodológico foi construído a partir das etapas do processo
da adoção de uma inovação conforme Rogers, utilizando-se as abordagens quanti e
qualitativa,em três fases: pré-intervenção, intervenção e pós- intervenção. Nas fases
pré e pós-intervenção, por meio de dois estudos, investigou- se a realidade
caracterizando-se as ações dos profissionais para prevenção durante a higiene corporal
e a incidência de úlcera por pressão. A fase de intervenção possibilitou a construção e
utilização do protocolo de prevenção de úlcera por pressão com a participação dos
profissionais de saúde da Unidade de Terapia Intensiva, utilizando-se como estratégias
o grupo focal, a avaliação da concordância pelos profissionais e o desenvolvimento de
ações educativas, visando à persuasão para a adoção das recomendações. Os
resultados das fases pré e pós-intervenção foram comparados utilizando testes
estatísticos para verificar o impacto da utilização do protocolo. No estudo qualitativo,
desenvolvido durante a fase de intervenção, a análise e interpretação dos depoimentos
dos profissionais foram realizadas pela técnica de análise de conteúdo conforme
Bardin. A comparação dos resultados dos estudos das fases pré e pós-intervenção
evidenciou que a utilização do protocolo influenciou a prática clínica dos profissionais de
enfermagem, observando-se mudanças significativas na adoção de medidas de
prevenção como: avaliação do risco para úlcera por pressão utilizando a Escala de
Braden durante a nternação do paciente (p<0,001), incremento na utilização do
hidratante corporal (p<0,001), inspeção da pele nas proeminências ósseas em todas as
regiões corporais (p<0,001), aumento da utilização do lençol móvel para elevação do
paciente do leito durante a movimentação (p<0,001), utilização de travesseiros para
proteger as proeminências ósseas do joelho (p=0,015) e sob as panturrilhas para
manter os calcâneos flutuantes (p<0,005). Observou-se ainda aumento na utilização de
coberturas para proteção da pele nas áreas de proeminências ósseas (p=0,005).
Quanto à incidência de úlcera por pressão observou-se diferença estatisticamente
significante (p=0,0069) entre as duas fases da pesquisa com redução do índice de
35,7% (pré-intervenção) para 8,3% (pós-intervenção). Identificou-se que as variáveis
associadas à ocorrência de úlcera por pressão foram: uso de antibióticos,
vasoconstrictores, ventilação mecânica; tempo prolongado de internação; menores
escores na Escala de Braden e de Glasgow. Os resultados denotam a importância da
utilização do protocolo de prevenção de úlcera por pressão no serviço e ressaltam a
necessidade do envolvimento da instituição na manutenção de um programa de
educação permanente que envolva a equipe multiprofissional, no provimento de
recursos humanos e materiais para garantir a continuidade na adoção das boas práticas
para prevenção de úlcera por pressão e no monitoramento contínuo do problema.
Palavras-chave: Prevenção. Úlcera por pressão. Unidade de Terapia Intensiva.
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Abstract: Preventing pressure ulcers poses a great challenge in the hospital context,
especially in Intensive Care Unit, because of the range of risk factors the patients
present. The objective in this research was to assess the effect of the construction and
use of an evidence-based protocol to prevent pressure ulcers in Intensive Care Unit on
nursing actions and on the incidence rates of the event. The study was undertaken at
the Intensive Care Unit of a university hospital in João Pessoa/Paraíba, after receiving
ethical clearance. The method was constructed based on Rogers‟ steps in the
innovation adoption process, using the quantitative and qualitative approaches, in three
phases: pre-intervention, intervention and post-intervention. In the pre- and post intervention phases, the reality was investigated through two studies, characterizing the
professionals‟ preventive actions during bodily hygiene and the incidence of pressure
ulcers. The intervention phase permitted the construction and use of the pressure ulcers
prevention protocol, involving health professionals from the Intensive Care Unit, through
the adoption of the following strategies: focus group, assessment of the professionals‟
agreement and development of educative actions to persuade the professionals to adopt
the recommendations. The results of the pre and post-intervention phases were
compared, using statistical tests to verify the impact of using the protocol. In the
qualitative study, developed during the intervention phase,Bardin‟s content analysis
technique was applied for the analysis and interpretation of the professionals‟
statements. The comparison between the study results of the pre and post-intervention
phases evidenced that the use of the protocol significantly influenced the nursing
professionals‟ clinical practice, revealing significant changes in the adoption of
prevention measures, including:
pressure ulcers risk assessment using the Braden
scale during the patient‟s hospitalization (p<0.001), increased use of body hydrating
lotion (p<0.001), skin inspection on bony prominences in all body regions (p<0.001),
increased use of blankets to raise the patient from the bed while moving (p<0.001); use
of pillows to protect bony prominences on the knee (p=0.015) and under the calves to
maintain the heels suspended (p<0.005). In addition, an increase was observed in the
use of covers to protect areas of bony prominences (p=0.005). Concerning the incidence
of pressure ulcers, a statistically significant difference (p=0.0069) was observed
between the two research phases, with a reduction from 35.7 % (pre-intervention) to
8.3% (post-intervention). It was identified that the variables associated with the
occurrence of pressure ulcers were: use of antibiotics, vasoconstrictors, mechanical
ventilation; extended hospitalization time; lower scores on Braden and Glasgow Scale.
The results indicate the importance of using the pressure ulcers prevention protocol in
the service and highlight the need for the institution to engage in the maintenance of a
continuing education program for the multiprofessional team, in the provision of human
and material resources to guarantee continuity in the adoption of best practices for
pressure ulcers prevention and in the continuous monitoring of the problem.
Key words: Pressure ulcer. Prevention. Intensive Care Unit.
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Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo
de cuidar em enfermagem
Orientador: Carvalho, Emília Campos de
Resumo: O estudo teve como objetivo comparar os diagnósticos, resultados esperados
e prescrições de enfermagem elaborados por enfermeiros, em face de um caso clínico,
à luz das classificações da NANDA-I, NOC, NIC e a CIPE® .Trata-se de uma pesquisa
de delineamento descritivo,com aplicação de estudo de caso,com 24 enfermeiros de
instituições públicas de ensino e de assistência hospitalar da região nordeste do país.
Os diagnósticos obtidos no Grupo A correspondem a 20 declarações diagnósticas,
totalizando 51 rótulos; destes, 54,9% de alta acurácia, 23,5% acurácia nula, 15,7%
baixa acurácia e 5,9% acurácia moderada.No Grupo B, 30 afirmativas diagnósticas
foram arroladas com 43 declarações; destas, 44,2% na categoria acurácianula, 39,5%
com alta acurácia, 16,3% baixa acurácia e nenhuma afirmativa diagnóstica foi
classificada na categoria moderada acurácia. Houve convergências entre a NANDA-I e
CIPE para os títulos de diagnósticos de alta acurácia relacionados aos sistemas
respiratório, tegumentar e circulatório; As divergência encontradas foram nos títulos
dos diagnósticos relacionados aos cuidados com pele, em face donúmero na CIPE®
ser maior pelas combinações dos eixos foco, julgamento e localização. O uso da
NANDA-I parece facilitar aos enfermeiros a elaboração de diagnóstico por apresentar
características definidoras e fatores relacionados.
Nos resultados esperados
elaborados pelos enfermeiros do Grupo A, para
os diagnósticos de alta
acurácia,verificou-se, após mapeamento e refinamento, que os 25 resultados
estabelecidos foram correspondentes a 11 resultados sugeridos pela NOC, com
predomínio em: Cicatrização de feridas: segunda intenção(1103) e Integridade tissular:
pele e mucosas (1101).Para o Grupo B, os 13 resultados de enfermagem estabelecidos
para os diagnósticos de alta precisão nem sempre utilizaram no enunciado o mesmo
termo do eixo foco e termo do eixo julgamento adotados nas declarações diagnósticas.
Em relação às prescrições de enfermagem os diagnósticos de alta acurácia obtiveramse 101 prescrições no Grupo A, as quais foram correspondentes com as atividades da
NIC em 21 intervenções
de enfermagem, nos domínios: fisiológico complexo,
comportamental e segurança e nas classes: Controle de Pele/ Feridas; Controle de
Risco; Controle Respiratório; Controle da Perfusão Tissular; Educação do Paciente; e
Apoio Nutricional. Os 54 cuidados prescritos no Grupo B foram mapeados e refinados
em 28 intervenções de enfermagem da CIPE® versão 2.0; são elas: Observar a lesão
(10013461); Promover a higiene(10032477); Prevenir a úlcera de pressão (10032431);
Ensinar sobre os cuidados à ferida (10034961); Promover a higiene(10032477); Avaliar
a cicatrização da ferida(10007218); e Cuidar do local da ferida (10004025). O estudo
mostrou a aplicabilidade das taxonomias estudadas no cotidiano da prática clínica do
enfermeiro e os pontos de convergências e divergências em face à mesma situação
clínica. Sugere-se a educação continuada e permanente nos órgãos formadores e nas
instituições de saúde para êxito no emprego das taxonomias e consolidação das etapas
do processo de cuidar.
Palavras-chave: Classificação. Enfermagem. Processo de enfermagem.
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Abstract: The objective in this study was to compare the diagnoses, expected
outcomes and nursing prescriptions elaborated by nurses in view of a clinical case, in
the light of the classifications NANDA-I,NOC, NIC and ICNP®. A descriptive research
with a case study design was undertaken, involving 24 nurses from public teaching and
hospital care institutions in the Northeast of Brazil. The diagnoses obtained in Group A
correspond to 20 diagnostic declarations, totaling51labels; 54.9% of these are of high
accuracy, 23.5% zero accuracy, 15.7% low accuracy and 5.9% moderate accuracy. In
Group B, 30 diagnostic assertions were listed with 43 declarations; 44.2% of these were
classified in the zero accuracy category and 39.5% in the high accuracy category, while
16.3% were classified as low accuracy and none of the assertions as moderate
accuracy. Convergences were found between NANDA-I and ICNP® for the highaccuracy diagnostic titles related to the respiratory, integumentary and circulatory
systems; the divergences found were related to the diagnostic titles for skin care, as the
number of titles in the ICNP® was higher due to the combinations among the focus,
judgment and location axes. The use of NANDA-I seems to make it easier for the nurses
to elaborate diagnoses because of its defining characteristics and related factors. In the
expected outcomes elaborated by the nurses from Group A, after mapping and refining,
it was verified that, for the high- accuracy diagnoses, the 25 outcomes established
corresponded to 11 outcomes suggested by NOC, predominantly in: Wound healing:
second intention (1103) andTissue integrity: skin and mucosa (1101). For Group B, the
13 nursing outcomes established for the high-accuracy diagnoses did not always use
the same terms as the focus and judgment axes adopted in the diagnostic declarations.
As regards the nursing prescriptions, for the high-accuracy
diagnoses, 101
prescriptions were obtained in Group A, which corresponded to the NIC activities in 21
nursing interventions, in the following domains: complex physiological, behavioral and
safety and in the classes: kin/Wound Control; Risk Control; Respiratory Control; Tissue
Perfusion Control; Patient Education; and Nutritional Support. The 54 prescriptions in
group B were mapped and refined in 28 nursing interventions of ICNP version 2.0; these
are: Observe the lesion (10013461); Promote hygiene (10032477); Prevent pressure
ulcer (10032431); Teach wound care (10034961); Assess wound healing (10007218);
and Take care of the wound site (10004025). The study showed the applicability of the
taxonomies studied in daily nursing practice and the points of convergence and
divergence in view of the same clinical situation. Continuing education in teaching and
health institutions is suggested with a view to the successful use of these taxonomies
and the consolidation of the steps of the care process.
Key words: Nursing. Classification. Nursing processes.

Nº de Classificação: 18682
Veras.Vívian Saraiva. Intervenção educativa sobre automonitorização da glicemia
capilar no domicílio, para controle metabólico de pessoas com diabetes mellitus.
2013. p.157. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Zanetti, Maria Lúcia
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Resumo: Ensaio clínico, aleatorizado, prospectivo, sem cegamento, realizado em duas
Unidades Básicas de Saúde, em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, em
2011. O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de uma intervenção educativa
sobre a automonitorização da glicemia capilar (AMGC) no domicílio, no controle
metabólico. Foram constituídos dois grupos de usuários com diabetes mellitus, um
grupo que participou do Programa de AMGC no domicílio e em cuidado usual (grupo
controle) e um do Programa de AMGC no domicílio e de uma intervenção educativa
(grupo intervenção). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e
registrado na Clinical Trials.gov (NCT01475422). A população do estudo foi de 342
usuários com DM. O recrutamento foi realizado por meio de convocações por agentes
comunitários de saúde, correspondência via correio e contato telefônico. A amostra foi
constituída por 91 usuários com DM que aceitaram participar do estudo. A alocação dos
grupos foi do tipo aleatorização simples com o uso de um software estatístico. Os
grupos controle e intervenção participaram de duas avaliações, uma basal e uma ao
final do estudo. A basal consistiu na avaliação das variáveis sociodemográficas, das
clínicas, dos hábitos de vida, das relacionadas ao Programa de AMGC, do controle
metabólico e dos exames laboratoriais. A avaliação final consistiu na avaliação das
variáveis de controle metabólico e exames laboratoriais. Para o grupo intervenção, foi
oferecida uma intervenção educativa estruturada, em grupo, semanal, com 60 minutos
de duração cada encontro, por 12 semanas. A ferramenta educativa utilizada no grupo
intervenção foram os Mapas de Conversação. Para a análise, foram utilizados os
testes não paramétricos Qui quadrado de Pearson e o Exato de Fischer para
comparação entre proporções, o Teste Qui-quadrado de Tendência Linear para
avaliação de tendências proporcionais de aumento ou redução entre as variáveis
ordinais. Em todas as análises, foi adotado o nível de significância estatística de 5% (p
= 0,05). Os resultados mostraram que, ao comparar os grupos, as características foram
semelhantes. A maioria era do sexo feminino, eram casados, com idade média de 62,1
anos e escolaridade de quatro a sete anos de estudo. Houve melhora nos valores de
índice de massa corporal, circunferência abdominal, pressão arterial diastólica,
glicemia plasmática de jejum, colesterol HDL, colesterol LDL e triglicerídeos, no grupo
intervenção. O grupo controle apresentou melhora dos valores de pressão arterial
sistólica e diastólica, glicemia plasmática de jejum, colesterol HDL e colesterol LDL.
Houve aumento dos valores de hemoglobina glicada nos grupos intervenção e controle.
Conclui-se que não houve melhora do controle metabólico, estatisticamente significante.
No entanto, é possível afirmar que a intervenção educativa para AMGC no domicílio
apresentou significância clínica, repercutindo de modo peculiar na saúde dos
participantes.
Palavras-chave: Automonitorização da glicemia. Diabetes mellitus. Educação.

Abstract: Clinical, randomized and prospective trial, without blinding, in two Basic
Health Units in an inner city of the state of São Paulo. The study aims at evaluating the
effects of an educative intervention over the self-monitoring of blood glucose (SMBG) at
home for metabolic control. Two groups of participants were formed: one group
participated in the SMBG program at home and with usual care (control group), while the
other group participated in the SMBG at home and with educative intervention
(intervention group). The study was approved by the Research Ethics Committee e
registered in the website ClinicalTrials.gov (NCT01475422). The study had a population
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of 342 participants with Diabetes Mellitus. The recruiting was performed by convening
of community health workers either by mail or phone call. The sample was constituted
by 91 users with Diabetes Mellitus that accepted to participate in the study. The groups‟
allocation was performed by simple randomization with the use of a statistical tool. The
control and intervention groups participated in two evaluations: a basal evaluation and
another at the end of the study. The first evaluation consists on the assessment of socio
demographic variables, as well as variables related to the clinics, lifestyle, SMBG
program, metabolic control and laboratorial exams. The second evaluation consists on
assessing variables related to both metabolic control and laboratorial exams. For the
intervention group, it was offered a structured educative intervention, in-group, weekly,
with 60 minutes each meeting for 12 weeks. The educative tool used by the intervention
group was the Conversation Map. For the analysis, two non-parametric tests were
used. Pearson‟s chi square and Fisher‟s exact tests were used for comparing
proportions. On the other hand, the chi-square test of linear trend was used to evaluate
the proportional trends of either increase or decrease between the ordinal variables. For
all the analysis, a significance statistical level of 5% (p = 0.05) was adopted. Similar
characteristics could be observed when comparing the results of both groups. Most part
of participants were females, married, with an average age of 62.1 years old and
schooling from four to seven years of study. In the intervention group, an improvement
was observed in the following measures: body mass index, abdominal circumference,
diastolic blood pressure, fasting plasma glucose, HDL cholesterol, LDL cholesterol and
triglycerides. The control group showed improvement in measures of systolic and
diastolic blood pressure, fasting plasma glucose, HDL cholesterol and LDL cholesterol.
Moreover, an increase on the values of glycated hemoglobin was observed in both
groups. It was observed that there was not statistical significant improvement of the
metabolic control. However, it was possible to confirm that an educative intervention for
SMBG at home presented a clinical significance, which in turn, resonates in a special
way on the health of participants.
Key words: Diabetes mellitus. Blood glucose self-monitoring. Education.

Nº de Classificação: 18686
Jenal Sabine. Avaliação do prontuário eletrônico do paciente (PEP) implantado em
um complexo hospitalar filantrópico. 2013. p. 250. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Évora, Yolanda Dora Martinez
Resumo: Este estudo descritivo, exploratório com análise documental, retrospectivo,
utilizando o método de Estudo de Caso tem como objetivo avaliar o módulo de
Gerenciamento de Unidade (PAGU) com foco no Prontuário Eletrônico do Paciente
(PEP). No Complexo Hospitalar, campo de estudo, foi implantado o Sistema de Gestão
Hospitalar em 2005. Iniciou-se com o levantamento da história da implantação do
Sistema de Gestão Hospitalar seguindo seis fases: como primeira fase considerou-se o
planejamento iniciado em 2002, seguindo para a fase de análise funcional com a
determinação de rotinas, protocolos e processos operacionais; na fase de determinação
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de requisito avaliaram-se as necessidades da instituição em relação ao sistema, a fase
do desenho e desenvolvimento foi realizada pela empresa contratada. A quinta fase
constituiu-se a implementação. Como última fase considerou-se a avaliação do
hardware e software realizada pelos responsáveis do Setor de Informática. Verificaramse várias necessidades as quais foram atendidas, em parte, pela empresa contratada e
outras, pelos responsáveis do setor de Informática do complexo hospitalar. O modelo
proposto para avaliar o módulo PAGU baseou-se nas normas e padrões preconizados
pela (ISO) International Organization for Standardization - (IEC) (International
Electrotechnical Commission) 9126-4 Qualidade em uso. Para avaliar a realização das
Prescrições Médica e de Enfermagem, selecionaram-se 45 e 35 usuários,
respectivamente. Foram realizadas duas avaliações, sendo que entre a primeira e
segunda foram implementadas melhorias que proporcionaram bons efeitos. Baseado
nas normas ISO/IEC 9126-4 Qualidade em uso obtiveram-se os seguintes resultados:
Métrica da Efetividade - a eficácia da tarefa realizada pelo segmento médico foi de
100% em ambas as avaliações, e 93% e 100% para o segmento Enfermeiro. Métrica de
Produtividade - o tempo médio da realização da prescrição foi de 4,39 min na primeira e
6,21 min. na segunda avaliação para o usuário médico. O usuário enfermeiro obteve o
resultado de 4,05 min. na primeira e 3,02 min. na segunda avaliação. O resultado da
Métrica de Segurança do paciente relacionado à quantidade de itens prescritos com
algum erro, pelo usuário médico, foi na primeira avaliação 1,94 e na segunda, 0,37
itens. O usuário enfermeiro resultou em 1,26 na primeira e 0,33 itens na segunda
avaliação. Com respeito às falhas relacionadas à segurança, o usuário médico
apresentou 1,84 itens na primeira e 0,32 itens na segunda avaliação, já o enfermeiro
verificou-se 0,65 itens na primeira e 0,09 itens na segunda avaliação. Relacionado à
economia obteve-se o valor de 0,13 na primeira e 0,09 itens na segunda avaliação para
o usuário médico. O usuário enfermeiro obteve 0,99 itens na primeira avaliação e 0,24
na segunda. Na Métrica de Satisfação / Desempenho constatou-se o valor de 5,82 na
primeira e 5,75 na segunda avaliação para o usuário médico e 5,58 na primeira e 6,41
na segunda avaliação para o usuário enfermeiro. Concluiu-se que a avaliação da
realização da Prescrição, no módulo PAGU, atingiu respostas positivas na maioria das
características. Os resultados obtidos neste estudo serão utilizados para ações de
melhorias e treinamentos. Essa pesquisa proporciona a disseminação do
conhecimento, em saúde e enfermagem.
Palavras-chave: Informática em enfermagem. Sistemas computadorizados de registros
médicos. Sistemas de informação multi-hospitalar.

Abstract: This descriptive, exploratory study with retrospective document analysis aims,
using case study methodology, to evaluate the Management Unit module (PAGU)
focused on the Electronic Health Record (EHR). The Hospital Management System was
implemented in the Hospital Complex, field of study, in 2005. It began with a survey of
the history of implementation of the Hospital Management System following six phases:
the planning, which started in 2002, was considered the first phase. This was followed
by the functional analysis stage with the determination of routines, protocols, and
operational processes. In the requirement determination phase, the needs of the
institution in relation to the system were evaluated. The design and development phase
was carried out by the contractor. The fifth phase consisted of implementation. As a final
step we considered the evaluation of the hardware and software comprising the I.T.
systems. There were several needs which were met not only by the contractor but also
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by the staff responsible for the hospital's IT department. The model proposed to
evaluate the PAGU module was based on norms and standards set by the (ISO)
International Organization for Standardization - (IEC) (International Electro-technical
Commission) 9126-4 Quality in use. In order to evaluate the performance of Physicians'
and Nurses' Prescriptions, we selected 45 and 35 users, respectively. Two evaluations
were carried out, and between them, improvements were implemented yielding positive
effects. Based on ISO / IEC 9126-4 Quality in use, the following results were found:
Effectiveness Metrics - the effectiveness of tasks performed by the physicians was 100
% in both evaluations, and for the nurses 93 % and 100 %. Productivity Metrics - the
average time for completion of medical prescription was 4.39 min in the first evaluation
and 6.21 min in the second for the physicians. The nurses obtained results of 4.05 min
in the first and 3.02 min in the second evaluation. The result of the Patient Safety
Metrics in relation to the amount of items prescribed with an error, concerning the
physicians, was 1.94 items in the first evaluation and 0.37 items in the second. As for
the nurses, this result was 1.26 items in the first evaluation and 0.33 in the second. With
respect to security-related crashes, the physicians presented 1.84 items in the first
evaluation and 0.32 items in the second, while the nurses' result was 0.65 items in the
first evaluation and 0.09 items in the second. In relation to economy, the values obtained
for the physicians were 0.13 items in the first evaluation and 0.09 items in the second
evaluation, while for the nurses these values were 0.99 items in the first evaluation and
0.24 in the second. In the satisfaction / performance metric a value of 5.82 was found in
the first and 5.75 in the second evaluation for the physicians and 5.58 in the first
evaluation and 6.41 in the second evaluation for the nurses. It was concluded that the
evaluation of the performance of prescription module PAGU achieved positive
responses relating to the majority of characteristics. The results of this study will be used
for training purposes and quality improvement. This research provides the dissemination
of knowledge in health care and nursing.
Key words: Use of scientific information for health decision making. Medical records
systems computerized. Hospital information systems.

Nº de Classificação: 18715
MOURA, Elaine Cristina Carvalho. Ensino-aprendizagem de enfermagem em
simulação clínica: desenvolvendo competência profissional para prevenção de úlceras
por pressão. 2013. p. 297. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo
de cuidar em enfermagem
Orientador: Caliri, Maria Helena Larcher
Resumo: O desenvolvimento de competências profissionais em processos de ensinoaprendizagem insere a simulação na perspectiva tecnológica realística de situações
clínicas para atingir objetivos educacionais, visando segurança e qualidade. A ação
competente operacionaliza saberes pela combinação de conhecimentos, habilidades e
atitudes. A competência avaliação de risco para úlcera por pressão é privativa do
enfermeiro, o agravo é indicador de qualidade e segurança do paciente. O objetivo do
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estudo foi avaliar o processo de ensino-aprendizagem ante a estratégia de simulação
clínica, visando o desenvolvimento da competência profissional avaliação de risco para
úlceras por pressão e seus respectivos conhecimentos, habilidades e atitudes.
Fundamentou-se, teoricamente, o estudo, nos preceitos da andragogia, no modelo de
Simulação da National League for Nursing/Jeffries, nas concepções de competências
de Le Boterf e recomendações para prevenção de úlcera por pressão do NPUAP/
EPUAP. Trata-se de estudo descritivo com análise quantitativas e qualitativa,
desenvolvido no Laboratório de Simulação da Universidade Federal do Piauí, em
Teresina, com estudantes de enfermagem do último ano do curso. Constou de três
etapas: construção e validação de conteúdo do instrumento para conhecimentos,
habilidades e atitudes da competência, elaboração do plano de aula e sequência
didática do cenário de simulação,aplicação de pré/pós-teste sobre o componente
conhecimento, aula expositiva, execução do cenário de simulação pelos estudantes,
avaliação dos cenários pelo comitê de juízes e debriefing por grupo focal, após o
cenário.Verificou-se confiabilidade do construto e do instrumento de medida da
competência com concordância predominando de 80 a 100% de pertinência. O
instrumento constou de 32 itens: conhecimento (14), habilidades (8) e atitudes (10),
com escala de resposta de cinco pontos, de nada (1) a extremamente (5). Inicialmente
o estudo contou com 35 estudantes.Desses, 29 (82,8%) participaram da simulação.
Predominou o sexo feminino 22 (76%), faixa etária de 21 a 24 anos, 24 (82,7%) e
procedentes de Universidades Públicas do Estado do Piauí (83%). Os resultados
mostraram melhores
níveis de combinação de saberes para o componente
conhecimentos,após a aplicação das estratégias de ensino autorreferidos pelos
estudantes. Na avaliação dos conhecimentos,habilidade e atitudes, durante o cenário,
houve discordância entre os juízes: para o juiz 1 predominaram parâmetros negativos
da escala (nada e muito pouco) e para o juiz 2 e 3 os positivos (bastante e
extremamente). As comparações pelo teste de variância ANOVA mostraram diferenças
significativas entre juiz 1 e 2 (p-valor = < 0,01) e juiz 1 e 3 (p-valor=<0,01) para todos os
componentes. A análise dos dados obtidos, durante o debriefing, originou cinco
categorias com suas respectivas unidades de registro temáticas pela análise de
conteúdo de Bardin. Os resultados sugerem que a estratégia é capaz de resgatar o
raciocínio operativo dos estudantes durante a ação, desenvolver pensamento críticoreflexivo sobre a competência, identificar lacunas de aprendizagem,
promover
satisfação aos estudantes e melhorar a autoimagem profissional. Conclui-se que a
estratégia possibilita o desenvolvimento da competência avaliação de risco para úlcera
por pressão nas dimensões de saberes (conhecimento), fazeres (habilidades) e quereragir, saber-agir e poder- agir (atitudes), explorados neste estudo.
Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Simulação. Úlcera por pressão.

Abstract: The development of professional compentece in teaching-learning insert the
simulation into a technological viewpoint of realistic clinical situations to achieve
educational objective, seeking safety and quality. The competent action guides abilities
by combining knowledge,skills and attitudes. The competence assessment of risk for
pressure ulcer is private of nursing, the injury is an indicator of quality and patient safety.
The aim of this study was to evaluate the teaching-learning strategy in the presence of
clinical simulation, aiming at the development of professional competence assessment
of risk for pressure ulcers and their knowledge, skills and attitudes. The study was
theoretically based on precepts of andragogy, the simulation model of the National
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League for Nursing / Jeffries, conceptions of competence Le Boterf and
recommendations for prevention of pressure ulcers of NPUAP / EPUAP. This is a
descriptive study with qualitative and quantitative analysis, developed in the Simulation
Laboratory of Federal University of Piauí, Teresina, with final-year nursing students.
Consisted of three steps: construction and content validation instrument for knowledge,
skills and attitudes of competence, preparation of lesson plan and instructional
sequence of the simulation
scenario, application of pre/post-test on a component
"knowledge", lecture, execution of the simulation scenario by students, evaluation of
scenarios by the committee of judges and "debriefing" by focus group after the
scenario. Reliability of construct and instrument for measuring of competence
agreement was verified, with predominating 80-100% of relevance. The instrument
consisted of 32 items: knowledge (14) skills (8) and attitudes (10), with response scale
of five points, nothing (1) to extremely (5). Initially, this study included 35 students. Of
these, 29 (82.8%) participated in simulation. Participants were predominantly female 22
(76%), aged 21-24 years 24 (82.7%) and students of public universities of the State
of Piauí (83%). The results showed
higher levels of combination of habilities for
knowledge component, after
application of teaching strategies self-reported by
students. In evaluation of knowledge, skill and attitudes during the scene, there was
disagreement among judges, to judge 1,negative parameters of the scale were
predominant (nothing and very little)and for judges 2 and 3 predominated positives
parameters (quite and extremely). Comparisons by ANOVA test showed significant
differences between judges 1 and 2 (p-value = <0.01) and judges 1 and 3 (p-value =
<0.01) for all components. The data analysis obtained during the debriefing, originated
five categories with their respective units registration by thematic content analysis of
Bardin. The results suggest that this strategy is able to rescue of students, reasoning
operating during the action, develop critical thinking and reflective about the
competence, identify learning gaps, promote satisfaction to students and improve
professional self-image. We conclude that the strategy enables the development of
competency
assessment for pressure ulcer risk in dimensions of
knowledge(knowledge), activities (skills), act-want, act-learn and act-power (attitudes),
explored in this study
Key words: Nursing education. Simulation. Pressure ulcers.

Nº de Classificação: 18717
VITURI, Dagmar Willamowius. Avaliação como princípio da gestão da qualidade
total: testando a confiabilidade interavaliadores de indicadores de qualidade da
assistência de enfermagem. 2013. p. 208. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Évora, Yolanda Dora Martinez
Resumo: A implementação de um sistema de avaliação organizacional por meio de
indicadores é imprescindível para uma administração eficiente, na busca da melhoria da
qualidade e segurança da assistência, otimização dos recursos, produtividade e
satisfação do cliente. A utilização de medidas válidas e fidedignas, no entanto, é
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condição essencial, pois propicia monitorar a qualidade do cuidado dispensado,
subsidia o planejamento de ações corretivas, além de direcionar estratégias e reajuste
de metas por meio de ações educativas e de valorização profissional, princípios do
Gerenciamento da Qualidade. O objetivo do estudo é testar a confiabilidade
interavaliadores de indicadores de qualidade e utilizá-los na avaliação da assistência de
enfermagem em hospital público de ensino. Foi desenvolvido em duas etapas: na
primeira desenvolveu-se uma pesquisa quantitativa, metodológica, experimental e
aplicada, em um hospital terciário público de ensino, que testou a confiabilidade
interavaliadores de quinze indicadores de qualidade do cuidado de enfermagem. Na
segunda etapa desenvolveu-se uma pesquisa aplicada, descritiva, exploratória, de
abordagem quantitativa, do tipo estudo de caso, em duas unidades médico- cirúrgicas
da instituição, com um total de 113 leitos, que avaliou a qualidade da assistência de
enfermagem por meio da aplicação dos indicadores testados. Os resultados da primeira
fase demonstram a fidedignidade dos indicadores, com resultados de Kappa para os
indicadores de número 1 a 11 e 15 variando entre 0,956 e 1,000 e Coeficiente de
Correlação Interclasse entre 0,951 e 0,992 para os indicadores 12, 13 e 14, o que
caracteriza concordância/reprodutibilidade excelente, com p-value menor do que 0,001.
Os resultados da aplicação dos indicadores na avaliação da qualidade da assistência
mostram que na unidade feminina os menores percentuais de adequação ao padrão
relacionam-se aos registros das ações de cuidados, no que tange às identificações
(acesso venoso periférico - 44%, equipos - 66%, rótulos de soro - 60%, escala
graduada - 33% e sonda gástrica - 58%) e checagens (prescrição de enfermagem 52%, médica - 75% e registro de sinais vitais - 55%). Na unidade masculina os menores
percentuais também se relacionam às identificações (acesso venoso periférico - 58% e
sonda gástrica - 71%) e checagens (prescrição de enfermagem - 82%, médica - 86% e
registro de sinais vitais - 88%). Com base nos resultados e a partir da aplicação do
Ciclo PDCA para Solução de Problemas e ferramenta 5W1H para elaboração do Plano
de Ação, a metodologia WebQuest foi proposta como estratégia educativa para
enfrentamento dos problemas detectados. Conclui-se que os indicadores testados
atendem ao requisito de fidedignidade da medida e os níveis de concordância e
confiabilidade obtidos demonstram a relevância deste instrumento para a prática clínica,
na avaliação da qualidade da assistência de enfermagem. Nas unidades avaliadas, o
desempenho das equipes de enfermagem em relação aos indicadores avaliados se
mostrou comprometido, principalmente no que se refere aos registros das ações de
cuidados, caracterizando a necessidade de investimentos em capacitação, por meio de
formas mais atraentes e estimulantes, que propiciem a busca ativa do conhecimento e
que estimulem os servidores a participar das atividades educativas oferecidas pela
instituição.
Palavras-chave: Auditoria de enfermagem. Enfermagem. Indicadores de qualidade em
assistência à saúde.

Abstract: The implementation of an organizational assessment system by means of
indicators is essential for an efficient administration in the pursuit of improving the quality
and safety of care and optimizing resources, productivity and customer satisfaction. The
use of valid and reliable measures, however, is a core condition because it allows for
monitoring the quality of the provided care, subsidizes the planning of corrective actions,
in addition to directing strategies and readjustment of goals through education and
professional development, principles of Quality Management. Thus, this study aims to
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test the inter-rater reliability of quality indicators and use them in the evaluation of
nursing care in a public school hospital. It was developed in two phases: firstly, an
applied experimental quantitative methodological research was accomplished in a
tertiary public school hospital, in which the inter-rater reliability of fifteen indicators of
nursing care quality was tested. In the second phase, an applied descriptive exploratory
quantitative research, kind of case study, was accomplished in two medical surgical
units of the institution, with a total of 113 beds, which assessed the quality of nursing
care through the application of the tested indicators. The results of the first phase show
the reliability of the indicators, with Kappa results for the indicators number 1 to 11 and
15 ranging between 0.956 and 1.000 and Intraclass Correlation Coefficient between
0.951 and 0.992 for the indicators 12, 13 and 14, which characterizes excellent
concordance/reproducibility, with p-value less than 0.001. The results of the application
of the indicators in the assessment of quality care show that in the female unit the lowest
percentages of adequacy to the standard relate to the records of care actions, with
respect to identification (peripheral venous access - 44%, hoses - 66%, labels of serum 60%, graduated scale - 33% and gastric hose - 58%) and verification (nursing
prescription -52%, medical prescription - 75% and recording vital signs - 55%). In the
male unit the lowest percentages also relate to identification (peripheral venous access 58% and gastric hose - 71%) and verification (nursing prescription - 82%, medical
prescription - 86% and recording vital signs - 88%). Based on the results as well as the
implementation of the PDCA cycle for Troubleshooting and the 5W1H tool for
preparation of the Action Plan, the Web Quest method was proposed as an educational
strategy for coping with the problems detected. In conclusion, the indicators tested meet
the requirement of reliability of the measures and the levels of agreement and reliability
obtained demonstrate the relevance of this instrument in clinical practice for the
evaluation of the quality of nursing care. As to the assessed units, the performance of
nursing teams in relation to indicators shows insufficient, especially in relation to records
of care actions, characterizing the need for investment in more attractive and stimulating
training, encouraging the active search for knowledge and stimulating the servers to
participate in the educational activities offered by the institution.
Key words: Nursing. Nursing audit. Quality indicators.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26092013-190013/pt-br.php
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Resumo: Os anticoagulantes orais são fármacos que agem aumentando o tempo de
coagulação sanguínea, úteis na ocorrência de certas doenças que levam a formação de
trombos intravasculares. Portanto, controles constantes dos níveis sanguíneos são
necessários para um tratamento seguro. Algumas estratégias, como a intervenção
educativa, vem demonstrando bons resultados. No presente estudo, o objetivo principal
foi avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde, adesão ao tratamento e
autoeficácia de pacientes que iniciaram o uso de anticoagulantes orais segundo a
participação em um programa educativo (Grupo Intervenção) ou o recebimento do
cuidado de rotina (Grupo Controle). Como objetivos secundários, comparamos o estado
de saúde percebido e a presença de sintomas de ansiedade e depressão entre os
grupos. Trata-se de um estudo experimental com designação aleatória em dois grupos
(Intervenção ou Controle). Há aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e registro na
base ClinicalTrials.gov. Realizado no Hospital Estadual de Ribeirão Preto, foram
incluídos pacientes que iniciaram o uso de anticoagulantes orais para tratamento clínico
pela primeira vez, maiores de 18 anos e com avaliação cognitiva adequada. A
estratificação e a aleatorização dos sujeitos foram obtidas por The Outpatient Bleeding
Risk Index e por blocos, respectivamente. Envelopes coloridos foram usados na
designação dos grupos. O programa educativo foi norteado pela Teoria de Bandura e
composto por informações verbais e por escrito do tratamento dados durante a
internação e contatos telefônicos para o reforço dessas informações na primeira e
quarta semanas após a alta hospitalar do participante. Na coleta dos dados foram
aplicados os instrumentos: caracterização sociodemográfica e clínica, Duke
Anticoagulation Satisfaction Scale, Medidas de Adesão ao Tratamento, Hospital Anxiety
and Depression Scale, Escala Visual Analógica. As análises foram feitas pelo IBM
Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21.0. Foram realizadas análises
descritivas de frequência simples, de posição e de dispersão. Para a comparação das
variáveis entre os grupos foi usado o teste T de Student não pareado. Para a
comparação das frequências dos sintomas de ansiedade e depressão foi usada o teste
Qui-quadrado ou o T de Student. Já a comparação das variáveis no início e no final do
estudo em cada grupo foi obtida pelo teste T de Student pareado ou seu similar não
paramétrico (teste de Wilcoxon). O Qui-quadrado foi aplicado para a comparação da
ansiedade e depressão, antes e depois, em cada grupo. O nível de significância
adotado foi de 5%. A comparação dos grupos mostrou características semelhantes,
maioria de mulheres, casadas, idade próxima a 60 anos, Fibrilação Atrial ou Trombose
Venosa Profunda como indicação para o início do anticoagulante oral. O Grupo
Intervenção apresentou melhor qualidade de vida relacionada à saúde, maior adesão,
maior autoeficácia diante do novo tratamento, o que possivelmente refletiu em menor
ansiedade e depressão em relação ao Grupo Controle. Concluímos que a participação
em um programa educacional proporcionou melhores desfechos em relação àqueles
que receberam o cuidado de rotina.
Palavras-chave: Anticoagulantes. Educação em saúde. Qualidade de vida.

Abstract: Oral anticoagulants are drugs that act by increasing blood clotting time and
are useful in the presence of certain diseases that lead to the formation of intravascular
thrombi. Thus, constant controls of blood levels are necessary for a safe treatment.
Some strategies such as educational intervention are showing good results. The main
objective of the present study was to assess the quality of life related to health, adhesion
to treatment and self-efficacy of patients who had started the use of oral anticoagulants
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according to the participation in an educational program (Intervention Group) or
receiving routine care (Control Group). Secondary objectives were to compare the
health status perceived and the presence of anxiety and depression symptoms between
groups. This was an experimental study of random design conducted on two groups
(Intervention and Control). The Research Ethics Committee approved the study, which
was registered in the ClinicalTrials.gov database, and all subjects gave written informed
consnet to participate. The study was conducted at the State Hospital of Ribeirão Preto
and included patients who had started the use of oral anticoagulants for clinical
treatment for the first time, who were older than 18 years and who had adequate
cognitive function. The subjects were stratified and randomized using the Outpatient
Bleeding Risk Index and by block, respectively. Colored envelopes were used for group
allotment. The educational program was based on Bandura's theory and consisted of
verbal and written information about the treatments applied during hospitalization and of
telephone contacts for the reinfordcement of this information during the first and fourth
weeks after hospital discharge of the patient. The following instruments were applied
during data collection: sociodemographic and clinical characterization, Duke
Anticoagulation Satisfaction Scale, Measurements of Adhesion to Treatment, Hospital
Anxiety and Depression Scale, and Visual Analogue Scale. The analyses were carried
out using the IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 21.0.
Descriptive analyses of simple frequency, position and dispersal were performed. The
unpaired Student t-test was used to compare the variables between groups, and the
Chi-square or Student t-test was used to compare the frequency of anxiety and
depression symptoms, while the paired Student t-test or the non-parametric Wilcoxon
test was used to compare the variables at the beginning and at the end of the study in
each group. The Chi-square test was applied to compare anxiety and depression before
and after the study in each group. The levels of significance was set at 5%. Group
comparison showed similar characteristics, a majority of women who were married and
aged close to 60 years, and atrial fibrillation or deep venous thrombosis as the indication
of the use of an oral anticoagulant. The Intervention Group showed better quality of life
related to health, greater adhesion, and more self-efficacy when receiving the new
treatment, a fact that possibly reflected lower anxiety and depression compared to the
Control Group. We conclude that the participation in an educational program provided
better outcomes compared to patients who received routine care.
Key words: Quality of life. Anticoagulants. Health education.
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Resumo: Atualmente a assistência à saúde do idoso é prioritária, verificando -se ser o
envelhecimento um desafio mundial. Observa-se que a ocorrência de trauma tem
aumentado nesta população nos últimos anos e os acidentes de trânsito são uma das
causas mais frequentes destes eventos. O presente estudo é longitudinal retrospectivo
com objetivo de analisar o trauma por acidente de trânsito no idoso atendido em um
hospital municipal de referência em urgência nos anos de 2010 e 2011. O local de
realização foi um hospital de urgência de referência e a Delegacia de Repressão aos
Crimes de Trânsito. Em uma população de 524 idosos, os dados do estudo foram
coletados por meio de levantamento nos prontuários, boletins de atendimento, boletins
de registro de acidentes de trânsito e inquéritos policiais utilizando formulários
validados por expertes na área do trauma. A análise descritiva foi realizada para todas
as variáveis, incluindo as medidas de posição e de dispersão para as variáveis
quantitativas. Na análise espacial utilizaram-se o Índice Local de Moran e a densidade
de Kernel. Para análise do risco de acidente, trauma e óbito empregou-se como medida
de associação o risco relativo. Do total de 524 idosos acidentados caracterizados pela
média de 67,5 anos, 69,1% eram do sexo masculino, 66,9% eram casados e 65,3%
possuíam ensino fundamental. Dentre os acidentados, 78,6% apresentaram trauma,
sendo 34,9% pedestres e em 27,2% dos acidentes, a motocicleta foi o veículo
envolvido. As lesões de maior incidência por região corporal ocorreram nos membros
inferiores, correspondendo a 24,1%. Dentre as consequências,
47,7% foram
imobilizações. As cirurgias ortopédicas responderam por 26,1% dos procedimentos. A
alta hospitalar representou 83,2% da condição de saída do hospital. Dos acidentes,
92,5% ocorreram sem vítima fatal e 56,2% dos óbitos foram na faixa etária de 60 a 69
anos. Destes 59,7% eram pedestres, 47,3% ocorreram na sala de emergência, sendo
28,3% por traumatismo cranioencefálico.A análise espacial evidenciou que os óbitos se
concentraram na área urbana, com aglomerado de bairros com alta ocorrência de
acidente de trânsito, apresentando correlação positiva,assim como evidenciou também
a existência de regiões com maior densidade de ocorrências.Os resultados do estudo
demonstraram também forte associação entre o sexo masculino e a ocorrência de
acidente, trauma e óbito em decorrência da lesão, em praticamente todas as situações
e faixas etárias examinadas, principalmente entre os idosos mais velhos. Os acidentes
de trânsito apresentaram características específicas nos idosos, carecendo de mais
estudos para dimensionamento real do problema e adoção adequada de medidas de
proteção cabíveis. Constatou-se a importância da análise espacial dos acidentes por
local de ocorrência do evento, por possibilitar a identificação das regiões que
necessitam, prioritariamente, da implantação e implementação de medidas preventivas
e corretivas para prevenção e controle destas ocorrências.
Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Ferimentos e lesões. Idoso.

Abstract: Healthcare toward aged people is presently deemed to be a priority, as the
aging process stands out as a world challenge. The occurrence of traumas has been
increasingly observed in this population and traffic accidents are one of the most
frequent sources of such events. The aim of the present longitudinal, retrospective study
was to assess trauma by traffic accident in elderly people cared for at a municipal
hospital, a reference in emergency health care services, in 2010 and 2011. The study
was carried out at an emergency reference hospital and at a Transit Crime Repression
Precinct. The study was composed of 524 aged people. Data were collected from
medical records, emergency care reports, official traffic accident reports, and police
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reports with the application of forms validated by trauma experts. A descriptive analysis
was carried out to all variables, including position and dispersion scales of measurement
for all quantitative variables. The spatial analysis employed the Moran Local Statistics
and the Kernel density estimate. The relative risk tool was used as a correlation
measurement to assess accident risk, trauma and death.From the total amount of 524
injured elderly people, characterized by the mean of 67.5 years of age, 69.1% were
men; 66.9% were married; and 65.3% had completed elementary school. Among the
injured people, 78.6% presented trauma, being 34.9% pedestrians; in 27.2% of the
accidents, the motorcycle was the type of vehicle involved. Lower limbs were reported
as the most injured body parts in the accidents, corresponding to 24.1%. Among the
consequences, 47.7% were counted to be immobilization
processes. Orthopedic
surgeries responded to 26.1% of procedures. Hospital discharge represented 83.2% in
the total number of people leaving the hospital. From all researched accidents, 92.5%
did not present casualties, and 56.2% of recorded deaths occurred to people between
60 and 69 years of age. From these, 59.7% were pedestrians, and 47.3% took place in
the emergency room, being 28.3% caused by traumatic brain injury. Spatial analysis
showed that the deaths were mostly recorded in urban areas, at high density
neighborhoods displaying high occurrence of traffic accidents, thus showing a positive
correlation. The assessment also pointed out the existence of regions with higher
occurrence of traffic accidents. The results of this study also showed a strong correlation
between the male sex and the accident occurrence, trauma and injury followed by death
in practically all analyzed conditions and age groups, especially among more senior
citizens. Traffic accidents presented specific characteristics at elderly groups, thus
generating a need for broader studies that could come up with the real figure of the
problem and the adoption of adequate and applicable protection measures. The spatial
analysis of the accidents per site of occurrence showed to be quite a relevant procedure,
as it enabled the identification of priority regions for the implementation of preventive
and corrective measures toward preventing and monitoring these occurrences.
Key words: Aged. Traffic accidents. Wounds and injuries.
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Resumo: A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de assistência que deve ser
concebida como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho efetivo das
competências dos enfermeiros. Em se tratando do risco de infecção as pesquisas nessa
área são escassas no Brasil, principalmente na perspectiva das ações preventivas. O
estudo representa uma contribuição para com a atenção domiciliar, no que concerne às
competências do enfermeiro em atuar nos fatores de risco para infecção e, assim,
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avançar nas diretrizes de prevenção e controle da infecção. Trata-se de um estudo de
natureza quase-experimental considerando a primeira etapa e, pesquisa metodológica
na construção das diretrizes. Utilizou-se como referencial teórico os princípios de
Durand (2000) e, a avaliação de consenso foi subsidiada na técnica Delphi. O cenário
envolveu as Unidades Básicas de Saúde do município de Teresina - PI. Os
participantes foram divididos em dois grupos sendo um com 19 enfermeiros atuantes
nas equipes da ESF e, o outro grupo com 15 pesquisadores/enfermeiros recrutados
pelo método snow-ball (representando as quatro diferentes regiões do País). Para a
organização dos dados utilizou-se o software Alceste 4.8, e a análise estatística
descritiva foi ordenada em quartis. A lista de competências, referente à primeira rodada
da Técnica Delphi totalizou 48 itens, sendo 26 classificadas como competências gerais
e 22 específicas. Na segunda rodada, exclui-se apenas um item após análise de
concordância entre os sujeitos. E, na terceira rodada foram mantidas as 47
competências, das quais as classificaram em três dimensões: conhecimentos,
habilidades e atitudes. Esta organização tomou como base o referencial teórico, bem
como as justificativas dos participantes. Dessa forma, 61 competências foram
identificadas quando analisadas a luz do referencial teórico, e, articulada as praticas de
prevenção e controle da infecção no ambiente domiciliar. Observa-se que, embora de
modos heterogêneos, o conceito de competência para a prevenção da infecção tem
sido apropriado de modo fértil pelos enfermeiros. Por fim, os resultados desse estudo
mostram a relevância da atuação dos enfermeiros no manejo dos riscos de infecção, na
manutenção do ambiente domiciliar biologicamente seguro, e no enfrentamento dos
desafios da utilização de políticas públicas direcionadas para esse foco. Conclui-se que
as práticas de prevenção e controle da infecção na atenção domiciliar são
competências fundamentais reconhecidas pelos enfermeiros e, precisam ser
incrementadas na formação em enfermagem.
Palavras-chave: Assistência domiciliar. Competência profissional. Infecção.

Abstract: Home Care (AD) is a form of assistance that should be conceived as the
ability to mobilize, articulate and apply knowledge, skills and attitudes necessary for the
effective performance of the competences of nurses. In what concerns the risk of
infection, research in this area is scarce in Brazil, especially in the perspective of
preventive actions. This study represents a contribution to home care, in relation to the
skills of nurses to act on risk factors for infection and thus advance the guidelines for
prevention and control of infections. This is a study of quasi-experimental nature and,
considering the second step in constructing the guidelines, a methodological research.
Durand (2000) principles were used as theoretical references and the consensus
evaluation was supported in Delphi techniques. The scenario involved Basic Health
Units in the city of Teresina - PI. The subjects were divided into two groups being the
first with 19 nurses working in the ESF teams for at least two years. The second group
was attended by 15 researcher nurses who were recruited by the snow-ball method,
until the establishment of a network representing four different regions of the country.
For data organization Alceste4.8 software, and statistical, descriptive analysis sorted in
quartiles were utilized. The list of skills on the first round of the Delphi totaled 48 items,
with 26 classified as general and 22 specific competence. In the second round, after the
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analysis of agreement among subjects one competence was excluded, for not reaching
the level of consensus determined. And in the third and final round of the Delphi
technique were maintained 47 skills from the analysis of consensus, which were divided
among the three dimensions, namely: knowledge, skills and attitudes. This organization
was based on the theoretical reference as well as the justifications of the subjects, as a
result, 61 competences were developed. The respective items were analyzed in light of
the theoretical references, and we proceeded to the recovery of such knowledge, skills
and attitudes for the prevention and control of infection in home environment. It is
observed that although in heterogeneous ways, the concept of competence for the
prevention of infection has been appropriated in a fertile way by nurses. Finally, the
results of this study show the importance of the role of nurses in the management of the
risks of infection, the maintenance of biologically safe home environment and in facing
the challenges to contribute to the formulation and use of public policies directed to this
focus. We conclude that the practices of prevention and infection control in home care
are a core competence recognized by nurses and needs to be improved in Nursing
graduation.
Key words: Home care. Infection. Professional competence.
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Resumo: Estudo exploratório, de delineamento longitudinal, com 81 pacientes em uso
de anticoagulante oral e que foram avaliados durante internação e dois meses após a
alta. Os objetivos foram acompanhar a evolução quanto á terapia de anticoagulação
oral e adesão ao tratamento; comparar o estado geral de saúde e a presença de
sintomas de ansiedade e depressão. Foram utilizados instrumentos específicos para
avaliar adesão ao tratamento medicamentoso (Medida de Adesão aos Tratamentos),
estado geral de saúde (Escala Visual Analógica) e presença de sintomas de ansiedade
(HADS-Ansiedade) e depressão (HADS- Depressão). As análises estatísticas
realizadas foram: Teste t de Student pareado para comparar as médias do estado geral
de saúde e da HADS; Modelo Linear de Efeitos Mistos para analisar a associação entre
estado geral de saúde, ansiedade, depressão e tempo de avaliação no estudo. O nível
de significância adotado foi 0,05. Entre os participantes, 54,3% eram mulheres, com
idade média de 59,5 anos e nível médio de instrução de 5,1 anos. A principal indicação
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clínica para uso do medicamento foi formação de trombos (34,6%), sendo a varfarina o
anticoagulante oral mais utilizado (97,5%). Dois meses após a alta, todos os pacientes
foram classificados como aderentes ao tratamento e 42% mantiveram o INR na faixa
terapêutica. As diferenças entre as médias do estado geral de saúde, HADS-Ansiedade
e HADS-Depressão durante a internação e dois meses após a alta não foram
estatisticamente significantes (p=0,78; p=0,27 e p=0,40, respectivamente). Em relação
á presença de ansiedade, quando associamos as duas variáveis de forma categórica,
com e sem sintomas, e o tempo de avaliação, 38 (46,9%) pacientes foram classificados
como "sem sintomas" de ansiedade e 22 (27,1%) "com sintomas", sendo esta
associação estatisticamente significante (p<0,001). Para depressão, a maioria (55;
67,9%) foi classificada como "sem sintomas" e 11 (13,6%) "com sintomas", sendo tal
associação estatisticamente significante (p<0,001). Ao analisarmos as médias do
estado geral de saúde segundo tempo e grupo de sintomas, resultados estatisticamente
significantes foram obtidos apenas quando comparamos os valores entre os grupos
sem sintomas de depressão (M=80,5; D.P.=23,46) e com sintomas (M=62,5;
D.P.=26,07) (p=0,021), dois meses após a alta e quando comparamos as médias do
grupo com sintomas de depressão, na internação (M= 75,37; D.P.=25,02) e dois meses
após a alta (M=62,5; D.P.=26,07) (p=0,046). Identificar o perfil clínico de pacientes em
uso de anticoagulante oral, desde a internação até dois meses de seguimento
ambulatorial; conhecer sua percepção sobre estado de saúde, presença de sintomas de
ansiedade e de depressão e a adesão ao tratamento são ações importantes a serem
consideradas no atendimento desses pacientes. Tais resultados poderão ser utilizados
para nortear mudanças na organização do ambulatório de anticoagulação oral e no
planejamento da assistência de enfermagem a tais pacientes.
Palavras-chave: Ansiedade. Anticoagulantes. Depressão.

Abstract: This exploratory and longitudinal research involved 81 patients under oral
anticoagulation treatment, who were evaluated during hospitalization and two months
after discharge. The objectives were to follow the patients' clinical evolution, considering
the oral anticoagulation therapy and treatment adherence; and to compare the general
health condition and the presence of anxiety and depression symptoms. Specific
instruments were used to assess adherence to medication treatment (Treatment
Adherence Measure), general health condition (visual analogue scale) and the presence
of anxiety (HADS-Anxiety) and depression symptoms (HADS-depression). For the sake
of statistical analysis, the following were applied: Student's paired t-test to compare the
mean scores for the general health condition and HADS scores; the Linear Fixed Effects
Model to analyze the association between general health condition, anxiety, depression
and research moment. Significance was set at 0.05. Among the participants, 54.3%
were women, with a mean age of 59.5 years and a mean education time of 5.1 years.
The main clinical indication for medication use was the formation of thrombi (34.6%),
with warfarin as the most used oral anticoagulant drug (97.5%). AT two months after
discharge, all patients were classified as adherent to the treatment and 42% maintained
their INR within the therapeutic range. The differences between the mean general
health, HADS-Anxiety and HADS-Depression scores during hospitalization and two
months after discharge were not statistically significant (p=0.78; p=0.27 and p=0.40,
respectively). As regards the presence of anxiety, when the two variables are associated
categorically, with and without symptoms, and the research moment, 38 (46.9%)
patients were classified as "without symptoms" of anxiety and 22 (27.1%) "with
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symptoms", with a statistically significant association (p<0.001). As for depression, the
majority (55; 67.9%) was classified as "without symptoms" and 11 (13.6%) "with
symptoms", a statistically significant association (p<0.001). The analysis of the mean
general health condition scores according to the research moment and group of
symptoms only revealed statistically significant results when comparing the groups
without (M=80.5; S.D.=23.46) and with symptoms (M=62.5; S.D.=26.07) (p=0.021) two
months after the discharge and when comparing the mean scores for the group with
depression symptoms during hospitalization (M= 75.37; S.D.=25.02) and two months
after the discharge (M=62.5; S.D.=26.07) (p=0.046). Identifying the clinical profile of
patients under oral anticoagulant therapy since hospitalization and after two months of
outpatient monitoring and getting to know their perceived health condition, presence of
anxiety and depression symptoms and treatment adherence are important actions for
consideration in care delivery to these patients. These results can be used to guide
changes in the organization of the oral anticoagulation outpatient clinic and in nursing
care planning for these patients.
Key words: Anticoagulant drugs. Anxiety. Depression.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26092013-193814/pt-br.php

Nº de Classificação: 18700
OLIVEIRA, Jacira dos Santos. Risco de quedas: aplicabilidade de intervenções de
enfermagem da NIC em adultos e idosos hospitalizados. 2013. p. 250. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Dalri, Maria Célia Barcellos
Resumo: O objetivo da pesquisa foi de analisar a aplicabilidade de intervenções
propostas pela classificação das intervenções de enfermagem para o diagnóstico risco
de quedas em adultos e idosos hospitalizados. Trata-se de um estudo descritivo
quantitativo, realizado com 23 estudantes do 8º período do Curso de Graduação em
Enfermagem de uma Universidade Pública de João Pessoa/Paraíba, o qual descreve as
atividades listadas pelos estudantes nos domínios Fisiológico Básico, Fisiológico
Complexo e Segurança para pacientes adultos e idosos com diagnóstico de risco de
quedas; apresenta o mapeamento comparativo das intervenções e das atividades
listadas pelos alunos com as propostas pela referida classificação, o refinamento do
cross-mapping realizado pelos enfermeiros expertos e, por último, a opinião dos
estudantes quanto à aplicabilidade da NIC. Quanto aos resultados, encontraram-se 22
estudantes do sexo feminino, com idades entre 20 e 29 anos. Todos responderam que
identificam o diagnóstico de risco de quedas em pacientes adultos e idosos
hospitalizados, com exceção de um estudante; apenas dois tiveram acesso a algum
instrumento de avaliação de risco de quedas; todos responderam que estudaram o
assunto sobre prevenção de quedas nas disciplinas de Enfermagem na atenção à
saúde do adulto e idoso I e II; apenas dois estudantes apresentaram trabalho sobre a
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temática em eventos científicos. Primeiramente, identificou-se que as atividades que
envolvem a educação do paciente e/ou da família foram listadas com mais frequência
nas intervenções de prevenção de quedas, controle do ambiente: segurança, controle
de medicamentos e terapia com exercício: equilíbrio. Foram listadas pelos estudantes
242 atividades com as repetições (187, no domínio de Segurança, 37, no domínio
Fisiológico Básico, 18, no domínio Fisiológico Complexo). A média de atividades por
estudantes foi de 10,5. O estudante que mais se apropriou do domínio de Segurança
listou 16 atividades. Quanto ao mapeamento comparativo, foram listadas 22
intervenções e 81 atividades para este estudo. Porém, após o mapeamento, constatouse que permaneceram as 22 intervenções e aumentaram as atividades para 82,
distribuídas em três, de sete domínios da classificação. A intervenção prevenção de
quedas foi a mais listada pelos estudantes, seguida pelo controle do ambiente:
segurança, controle de demência, controle de medicamentos e terapia com exercício:
equilíbrio. A maioria das atividades foi julgada como 100% de concordância entre os
enfermeiros expertos. Na análise da aplicabilidade, foram consideradas as intervenções
principais, a assistência no autocuidado (0,82) e precauções contra convulsões (0,80).
Concluímos que os estudantes de Enfermagem se utilizam fortemente da classificação
NIC e que as intervenções de enfermagem sugeridas pela ligação NANDA-I e NIC
foram aplicáveis ao diagnóstico de risco de quedas. Porém elas precisam ser
atualizadas. Sinaliza-se a necessidade de validação clínica das intervenções mapeadas
e julgadas para o presente estudo.
Palavras-chave: Acidentes por queda. Classificação. Cuidados de enfermagem.

Abstract: The objective of this research was to analyze the applicability of the proposed
interventions by the Nursing Interventions Classification for the diagnosis 'Fall risks' in
adults and elderly hospitalized. This is a descriptive quantitative study, performed with
23 students of the 8th period from Nursing Graduation of a Public University in João
Pessoa/Paraíba, which describes the activities listed by students in the areas Basic
Physiological, Complex Physiological and Safety for adults and elderly patients with
diagnosis of "Fall risks", presents the comparative mapping of interventions and the
listed activities by students with the proposals by this classifications, the refinement of
the cross-mapping performed by expert nurses, and lastly, the opinion of students as to
the applicability of NIC. As for the results, it was found 22 female students, with ages
between 20 and 29 years. All answered that identify the diagnosis of "Risk of falls" in
adults and elderly hospitalized, with the exception of one student; only two had access
to an instrument for the evaluation "Risk of falls"; all answered that studied the subject
on preventing falls in the courses of Health Attention Nursing of Adult and Elderly I and
II; only two students presented researches on the thematic in scientific events. First, it
was identified that activities that involve the education of patient and/or family were listed
more often in interventions of fall prevention, ambient control: safety, control of
medicines and therapy with exercise: balance. Were listed by students 242 activities
with repetitions (187 in the area of safety, 37 in Basic Physiological area, 18, in Complex
Phisiological area). The average of activities per students was 10.5. The student who
most appropriated the area Security listed 16 activities. As for comparative mapping ,
were listed 22 interventions and 81 activities for this study. However, after mapping, it
was found that remained 22 interventions and activities increased to 82, distributed in
three of seven areas of classification. The intervention fall prevention was the most listed
by students, followed by ambient control: safety, dementia control, medicine control, and
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therapy with exercise: balance. Most activities were judged as 100% agreement among
expert nurses. In analysing the applicability, were considered the main interventions,
assistance in self-care (0.82) and precautions against seizures (0.80). We conclude that
Nursing students use hardly the classification NIC and that nursing interventions
suggested by the connection NANDA-I and NIC were applicable for the diagnosis of
"Risk of falls". Yet they need to be updated. It is signaled the need for clinical validation
of the mapped interventions and judged for this study.
Key words: Accidents for falls. Classification. Care in nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26092013-201408/pt-br.php

Nº de Classificação: 18703
SIQUEIRA, Hilze Benigno de Oliveira Moura. A percepção da dor na experiência de
câncer infanto-juvenil. 2013. p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Ciência e tecnologia em enfermagem
Orientador: Sousa, Fátima Aparecida Emm Faleiros
Resumo: A literatura aponta interesse no problema da dor oncopediátrica e de sua
avaliação, entretanto, o tema ainda é pouco explorado quando comparado às
produções científicas em adultos. O objetivo deste estudo foi avaliar como
crianças/adolescentes com câncer e familiar cuidador compreendiam a dor. Para isso,
utilizamos os seguintes instrumentos: indicadores sóciodemográficos e clínicos da dor e
da doença, Faces Afective Scale (FAS), Escala Multidimensional de Avaliação de Dor
(EMADOR), desenhos e autorrelatos. Os resultados mostraram a distribuição etária (0507, 08-11 e 12-19 anos), com prevalências para faixa etária 12-19 anos (45%), sexo
feminino (53%), ensino fundamental incompleto (95%) e religião católica (62%).
Identificamos índices maiores para dor crônica (51%) e para leucemia (47%). Na FAS,
as figuras escalar de F-I foi mais indicated (71%), representado variação de efeito
negativo da dor. Na EMADOR, os resultados por faixa etária mostraram os descritores
caracterizados na dor aguda em relação às dimensões afetivas e cognitivas; entretanto,
a percepção de dor crônica foi compreendida de modo processual, seguindo o
raciocínio do ciclo vital, da concretude nos descritores sensitivos até a compreensão
abstrata nos descritores afetivos. Na técnica de desenhos, a criança/adolescente com
câncer indicaram percepção da dor deslocando-se do pensamento mágico às
representações mentais mais elaboradas com metáforas. Os relatos revelaram a dor
associada to experiência e a subjetividade da criança/adolescente com câncer por meio
das dimensões físicas, sociais, emocionais e espirituais. Quanto o familiar cuidador
(principalmente a mãe), compreendeu essa experiência dolorosa de câncer infantojuvenil de modo similar ao da criança, bidirecionalmente e interligado ao contexto e ao
tempo que a doença os inseriu. A dor foi percebida somando os aspectos qualitativos
(subjetivo) e quantitativos (objetivo). Concluiu-se que a dor foi pensada
multidimensionalmente. EMADOR foi considerado instrumento fácil e fidedigno de
avaliação álgica no processo de desenvolvimento, as crianças com câncer desde os 05
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anos de idade compreendem o fenômeno doloroso e as mães, depois dos próprios
filhos, são as que mais compreendem a dor dos mesmos. Essa complexa interligação
multidimensional da dor, indica a importância de utilizarem-se instrumentos adequados
na saúde pública, especificamente, pela equipe interdisciplinar ('cuida-dor') para
avaliação álgica, na qual se leve em consideração sensações, percepções e
significados possivelmente envolvidos na experiência de dor ('experimenta-dor'). Isso
traz possibilidades para um melhor manejo do fenômeno na área de dor pediátrica.
Palavras-chave: Câncer. Criança. Dor.

Abstract: Despite the interest of the scientific research about the pain assessment in
children/adolescents with cancer, such issue is still less investigated as compared to the
research carried out with adult patients. The main aim of this study was to evaluate how
children/adolescents with cancer and their family could understand the pain. For this
purpose, the following instruments were used: sociodemographic and clinical indicators
of pain and disease, Afective Faces Scale (FAS), Escala Multidimensional de Avaliação
de Dor (EMADOR), drawings, and self-reports. The results showed that the age
distribution (05-07, 08-11, and 12-19 years), with prevalence rates for age group
between 12 and 19 years (45%), female (53%), elementary education (95%), and
Catholics (62%). In addition, it was identified the highest rates for chronic pain (51%)
and leukemia (47%). For the FAS results, the most indicated was the F-I figure (71%)
representing a pain negative effect. For EMADOR instrument, the results for age group
showed that the descriptors characterized in acute pain were related with affective and
cognitive dimensions. On the other hand, in relation to chronic pain, such dimensions
were perceived as a procedural way, according to the cognitive development, varying
from concrete thinking (sensory descriptors) to abstract (affective descriptors). For
technical drawing, the child/adolescent with cancer indicated perception of pain ranging
between the magical thinking to the mental representations with metaphors more
elaborated. The reports revealed that the pain was associated to experience and
subjectivity of children/adolescents with cancer through the physical, social, emotional,
and spiritual dimensions. In relation to the relatives, especially by mothers, it was
noticed that the childhood cancer painful experience was perceived in similar way to the
ill child, i.e. bidirectionally linked to the context and the time in which the disease entered
them. The pain was perceived by summing the qualitative (subjective) and quantitative
(objective). Thus, it was concluded that the pain was thought multidimensionally.
EMADOR was considered an easy and reliable tool to assess the pain in the
development process; i.e, children with cancer from 05 years old were able to
understand painful phenomenon as well as their mothers, after themselves. This
multidimensional complex interrelation of pain indicates the importance of using
appropriate instruments in the public health, specifically, by means of the
interdisciplinary team ('care-pain') for pain evaluation, in which it takes into account
feelings, perceptions, and meanings possibly related with the pain experience ('painexperience'). Therefore, this study brings opportunities for a better multidisciplinary
management of the phenomenon in the field of pediatric pain.
Key words: Pain. Cancer. Child.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26092013-190853/pt-br.php
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Nº de Classificação: 18728
LOPES, Camila Mendonça de Moraes. Escala de avaliação de risco para o
desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico: construção
e validação. 2013. p. 128. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Galvão, Cristina Maria
Resumo: O posicionamento cirúrgico é um procedimento que deve ser realizado com
todo cuidado pela equipe cirúrgica e de enfermagem, pois implica em riscos para o
paciente cirúrgico. Para sua execução é necessário o conhecimento das alterações
anatômicas e fisiológicas decorrentes deste procedimento no organismo do paciente,
dos equipamentos e dispositivos adequados para a implementação de intervenções
efetivas para a prevenção de complicações que podem ocorrer devido à permanência
prolongada do paciente em posição cirúrgica. Com o propósito de nortear a prática
clínica do enfermeiro perioperatório, auxiliando na tomada de decisão sobre o cuidado
do paciente durante o posicionamento cirúrgico, o presente estudo teve como objetivo
geral a construção e validação da Escala de Avaliação de Risco para o
Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) em
pacientes adultos. Trata-se de pesquisa metodológica. A construção da ELPO foi
fundamentada em evidências recentes sobre as implicações fisiológicas e possíveis
complicações pós-operatórias relacionadas ao posicionamento cirúrgico do paciente no
período intraoperatório. A escala tem sete itens (tipo de posição cirúrgica, tempo de
cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, posição dos membros, comorbidades
e idade do paciente) e cada item apresenta cinco subitens. O instrumento de medida foi
submetido à validação de face e de conteúdo por 30 juízes provenientes de diferentes
locais do Brasil. O Índice de Validação de Conteúdo da Escala foi igual a 0,88, assim
pode-se inferir que houve consenso entre o comitê de juízes em relação ao que a ELPO
se propõe a medir, demonstrando que aparenta ter cobertura da área de conteúdo que
está sendo medida. A pesquisa de campo foi realizada em hospital geral, de médio
porte, com amostra de 115 pacientes adultos, em contextos cirúrgicos heterogêneos.
Por meio da aplicação do teste t de Student constatou-se validade de critério
concorrente entre os escores da Escala de Braden e da ELPO. Para avaliar a validade
de critério preditiva testou-se a associação da presença de dor e o desenvolvimento de
úlcera por pressão com o escore da ELPO, sendo que os resultados do tratamento
estatístico de regressão logística evidenciaram diferença estatisticamente significante. A
confiabilidade interobservadores foi verificada por meio do Coeficiente de Correlação
Intraclasse, cujo valor foi de 0,994, considerado excelente. A ELPO é um instrumento
válido e confiável para a avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões
decorrentes do posicionamento cirúrgico em pacientes adultos. É um instrumento de
fácil aplicação e pode ser útil na prática clínica. A avaliação da sua utilização depende
da condução de novos estudos em diferentes contextos hospitalares. Espera-se que o
presente estudo possa contribuir para a tomada de decisão do enfermeiro
perioperatório, pois a sua condução teve como finalidade principal fornecer subsídios
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para a melhoria da assistência de enfermagem, bem como incentivar o
desenvolvimento de protocolos de cuidados direcionados para o posicionamento
cirúrgico do paciente.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem. Enfermagem perioperatória. Período intraoperatório.

Abstract: The surgical positioning is a procedure that must be carried out carefully by
the surgical and nursing team, as it implies risks for surgical patients. For its execution,
knowledge of the anatomical and physiological changes resulting from the procedure in
patient's body, appropriate equipment and devices for the implementation of effective
interventions for the prevention of complications that may occur due to patient‟s
prolonged stay in surgical position,is necessary. This methodological research aimed to
develop and validate the Risk Assessment Scale for the Development of Injuries due to
Surgical Positioning (ELPO) in adult patients, with the purpose of guiding the clinical
practice of perioperative nurses, helping on the decision making about patient care
during surgical positioning. The construction of ELPO was based on recent evidences
about the physiological implications and possible postoperative complications related to
the surgical patient positioning during intraoperative period. It is a seven-item scale
(surgical position, time of surgery, anesthesia, support surface, limb position,
comorbidities and patient age) with five sub items for each item. The measuring
instrument was submitted to face and content validation by 30 judges from different
regions of Brazil. Scale‟s Content Validation Index was 0.88, which evidence that there
was consensus among the committee of judges in relation to what ELPO proposes to
measure, demonstrating it has coverage of the content area. The field research was
performed in a midsized general hospital, with a sample of 115 adult patients in
heterogeneous surgical settings. Concurrent validity between the Braden Scale and
ELPO scores was evidenced through the use of Student t test. To evaluate predictive
validity, association between the presence of pain and pressure ulcers development with
ELPO scores was tested, and results of logistic regression evidenced a statistically
significance difference. Inter-rater reliability was verified by the Intraclass Correlation
Coefficient, whose value, 0.994, was considered excellent. ELPO is a valid and reliable
instrument to assess the risk of developing injury resulting from surgical positioning in
adult patients. It is an instrument easy to apply and can be useful in clinical practice. The
assessment of its use in clinical practice depends on conducting new studies in different
hospital settings. It is expected that this study can contribute to decision making of
perioperative nurses,as its accomplishment had as main purpose to provide subsidies
to improve nursing care, as well as to encourage the development of protocols of care
directed to surgical patient positioning.
Key words: Perioperative nursing. Intraoperative period. Nursing care.

Nº de Classificação: 18737
FERREIRA, Maria Verônica Ferrareze. Curativo do cateter venoso central: subsídios
para o ensino e a assistência de enfermagem. 2013. p. 228. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
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Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Andrade, Denise de
Resumo: Introdução: O uso do cateter venoso central (CVC) é apontado como um
importante fator de risco para infecção da corrente sanguínea. É consenso que as
intervenções educativas e capacitação dos profissionais envolvidos no cuidado de
enfermagem acarretam redução das infecções. Objetivo: Avaliar a prática de curativo do
cateter venoso central (CVC), sem cuff, não tunelizado, de curta permanência, no
paciente adulto hospitalizado, em situação real de assistência de enfermagem, e assim,
propor um objeto de aprendizagem, um vídeo educativo em formato digital.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa realizada em duas fases, sendo uma descritiva,
observacional e transversal (Diagnóstico Situacional), e, a outra metodológica
(Desenvolvimento do Objeto de Aprendizagem). Adotou-se como referencial teórico os
pressupostos de Paulo Freire. A primeira fase envolveu a avaliação do curativo do CVC
por meio de Observação Estruturada, Círculo de Cultura (Reuniões Grupais) e
Entrevista Individual dos enfermeiros. Um roteiro tipo Check-list foi utilizado nas 17
observações para identificação das conformidades ou não técnico-científicas, e, 32
enfermeiros participaram das respectivas entrevistas. Na segunda fase, a validação do
roteiro, bem como do vídeo educativo foi realizada por 12 e 13 enfermeiros peritos,
respectivamente, num ambiente virtual de aprendizagem na Internet, o Stoa. Para
apreciação dos dados empregou-se a análise de consistência da dupla digitação; e na
estatística descritiva utilizou-se o programa SPSS (versão 16.0), para medidas de
frequência, posição (média e mediana) e variabilidade (desvio-padrão). O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: A situação real de assistência
de enfermagem na manutenção do CVC revelou uma série de aspectos inerentes ao
procedimento do curativo do CVC que reforçaram a importância do estudo. Observouse uma diversidade de condutas e opiniões em relação à higienização das mãos, uso
de luvas, manutenção da técnica asséptica, tipo de cobertura e antisséptico utilizados, e
registro de enfermagem. Acrescem-se as dificuldades verbalizadas pelos participantes
para manter a atualização do conhecimento. Assim, o vídeo educativo foi considerado
validado, tendo elevada concordância nos diferentes itens avaliados, seja na
apresentação do roteiro, com índice superior a 97,2%, como na versão final do vídeo,
maior que 96,1%. Considerações finais: Ao finalizar esta pesquisa, iniciaram-se
reflexões mais críticas e compartilhadas sobre a prática assistencial da enfermagem na
manutenção do CVC. Espera-se que a utilização deste vídeo educativo possibilite um
ensino inovador da temática, a partir do uso de recursos da informática e de
metodologias ativas. Considera-se que o instrumento desenvolvido está adequado para
ser disponibilizado, e acredita-se que contribuirá para a formação profissional em
enfermagem, atualização de recursos humanos, com foco no processo educativo,
inclusive à distância, e consequentemente, para a melhoria da qualidade da assistência
do paciente com CVC.
Palavras-chave: Cateterismo venoso central. Educação em saúde. Infecção hospitalar.

Abstract: Introduction: The use of central venous catheter (CVC) is identified as an
important risk factor for bloodstream infection. There is consensus that educational
interventions and the improvement of the professionals involved in the care of nursing
entail reducing infections. Objective: Evaluate the practice of dressing central venous
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catheter (CVC), uncuffed, non-tunneled, short time, in adult patients hospitalized in a
real nursing care, and propose an educational video in digital format as a learning
object. Methods: This is a survey carried out in two phases one descriptive,
observational and transversal (Situational Diagnosis), and the other methodological
(Development of a Learning Object). We adopted the theoretical principles proposed by
Paulo Freire. The first phase involved the evaluation of the dressing of CVC through
Structured Note, Culture Circle (group meetings) and Individual Interview of nurses. A
check-list was used in 17 observations to identify the technical and scientific
compliances and 32 nurses participated in the respective interviews. In the second
phase, the validation script as well as the educational video was made by 12 and 13
expert nurses, respectively, through a virtual learning environment on the Internet, the
Stoa. For evaluating the data we used the consistency analysis of double typing, and the
descriptive statistics we used SPSS (version 16.0) for measures of frequency, position
(mean and median) and variability (standard deviation). The study was approved by
Committee on Ethics in Research. Results: The real situation of nursing care in
maintaining the CVC showed several aspects of the procedure of the dressing of CVC
which reinforced the importance of this study. It was found a diversity of opinions and
behaviors regarding hand hygiene, use of gloves, maintenance of aseptic technique,
type of coverage and antiseptic used, and nursing record. Added to the difficulties
verbalized by the participants to keep updating the knowledge. Thus, the educational
video was considered validated, with high agreement of different items evaluated, or the
presentation of the script with index greater than 97.2%, as in the final version of the
video above 96.1%. Conclusions: At the end of this research, we started most critical
and shared reflections on the practice of nursing care in maintaining the CVC. It is
hoped that through the use of computer resources and active methods such as the use
of an educational video, enables innovative education the topic in question. It is
considered that the instrument developed is appropriate for dissemination and may
contribute to the training of nursing staff, human resources updating, including distance
education, and to improve the quality of care for patients with CVC.
Key words: Cross infection. Central venous catheterization. Health education.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26092013-185000/pt-br.php

Nº de Classificação: 18660
MACHADO, Juliana Pereira. Intervenção educativa sobre a Medida Indireta da
Pressão Arterial para profissionais de enfermagem: uma proposta para
a
segurança do paciente. 2014. p.185. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo cuidar do adulto com doenças agudas e crônico
degenerativa
Orientador: Veiga, Eugenia Velludo
Resumo: O diagnóstico, controle e prevenção das doenças cardiovasculares, dentre
elas a Hipertensão Arterial, dependem obrigatoriamente da obtenção de valores de
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pressão arterial precisos. Para isso, é fundamental que a medida da pressão arterial sej
arealziada de maneira correta, padronizada e com aparelhos calibrados, para subsidiar
condutas multidisciplinares assertivas e garantir a segurnaça do apciente. A literatura
traz evidências de que o conheciemento dos profissionais de saúde está aquém das
recomendações de diretrizes, e a prática nem sempre cumpre todas as etapas da
técnica. Estudos sugerem que esse problema pode estar relacionado à formação
profissional, com evidências de falhas no conecimento teórico e prático entre
estudantes da área da sáude. Por outro lado, exige-se do profissional, principalmente
em Terapia Intensiva, conhecimentos e habilidades complexas, que incluem manuseio
de equipamentos, materiais e medicamentos de alto custo, o que por vezes, se traduz
em sobrecarga de trablaho, e execução de rotinas de forma automatizada. Partindo da
hipótese de que uam intervenção educativa pode melhorar o conhecimento, e assim,
favorecer a prática isenta de erros, o presente estudo avaliou o efeito de uma
intervenção educativa sobre o conhecimento teórico e prático de profissionais de
enfermagem (n=31) de Unidade Coronariana, relativos à medida indireta da pressão
arterial, num hospital-escola no interior paulista. Trata-se de um estudo quaseexperiemental, do tipo antes e depois, para determinar o conhecimetno prático, utilizouse check list validado, que avaliou a execução da técnica em simulação clínica. Para o
conhecimento teórico, optou-se por elaborar e validar um questionário para a população
de profissionais de enfermagem de Unidade Coronariana, por meio de um estudo
metodológico de validação de conteúdo, semântica e pré-teste, pelo método
DISABIKIDS. A etapa de validação produziu um questionário de conhecimento teórico
da medida indireta da PA, com com 28 questões, sendo 8 de caracterização
sociodemográfica, e 20 relativas às etapas da medida indireta da PA, baseadas nas
principais diretrizes disponíveis. Em seguida, implementou-se a intervenção educativa,
com estratégias expositivo-dialogadas, baseadas na Teoria do Arco de Maguerez, com
a observação da realidade na prática simulada. Os resultados evidenciaram melhora
estatisticamente significante no conhecimento teórico e prático após a intervenção, as
etapas de preparo do cliente, preparo do ambiente, posição do cliente, cuidados com os
aparelhos, e obtenção e registro dos valores (p<0.05). Resultados indicaram que
algumas etapas da medida indireta da pressão arterial são mais valorizadas na prática,
em detrimento do respectivo conhcimento teórico. Por outro lado, há etapas cujo
conhecimento teórico é satisfatório, porém a prática foi discrepante. O qustionário
validado nesse estudo representa um instrumento viável para estudos que visem
determinar conheciemento teórico da medida indireta da pressão arterial em
profissionais de saúde, em todos os níveis de atenção. A melhoria do conhecimento foi
efetiva na teoria e na prática simulada. Etapas voltadas à posição do Cliente parecem
estar sendo executadas de forma automatizada, enquanto que etapas voltadas à
checagem da calibração, Medida da circunferência braquial, anotação sem
arredondamento de valores, podem estar sendo negligenciadas, até mesmo por
sobrecarga de rotinas, e necessitam especial atenção nas intervenções educativas e
supervisão diária. A utilização da simulação contribuiu fortemente para o cumprimento
dos objetivos propostos, proporcionou ao participante a oportunidade de autoavaliação,
de maneira espontânea, e foi o canla de discussões sobre problemas da prátiva da
medida indireta da pressão arterial.Discutiu-se a importância da medida indireta da
pressão arterial isenta de erros, a responsabilidade individual, que deve contemplar o
conhecimento sobre prazos de calibração de aparelhos. Além disso, discutiu-se o papel
da instituição na busca de rotinas padronizadas e políticas voltadas à gestão de
equipamentos. Diante desses achados, entende-se que uma intervenção educativa
sobre a medida indireta da pressão arterial, voltada aos profissionais da saúde, aplicada
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de maneira sistemática, com periodicidade alinhada às direttrizes, representa grande
possibilidade de melhoria do conhecimento, fornece subsídios para melhoria da
qualidade da assistência para os clientes e seus familiares, merecedores de todos os
esforços possíveis na busca e obtenção da assistência e promoção do cuidado seguro
e isento de erros.
Palavras-chave: Aprendizagem. Enfermagem. Medida da pressão arterial. Segurança
do paciente. Simulação.

Abstract: The diagnostic, prevention and control of cardiovascular diseases,among
them arterial hypertension, depends wholesomely in obtaining precise blood pressure
values. For this reason, it is paramount that blood pressure be measured correctly, in a
standardized manner, and by using calibrated monitors and apparatuses to allow
assertive multidisciplinary actions and guarantee patient safety. Medical literature brings
evidence that health professional knowledge falls short of the necessary
recommendations and directives, and procedures not always fulfill all technique
requeriments. Studies suggest that this problem might relate to professional
qualification, attesting to some falws in theoretical and practical understandind among
health care students. On the other hand, it is demanded from the health professional,
especially in Intensive Care Units, a complex understanding of abilities and knowledge,
which include the handling of intricate machines, materials and high cost medication,
frequently leading to work overload and the automated execution of work routines.
Bearing in mind that an educational intervention might improve overall comprehension
and understanding, thus, favoring erro-free practices, this current study has evaluated
the effects of an educational intervention on the theoretical and practical knowledge of
nursing health professionals (n=31) in a Coronary Unit, concerning indirect blood
pressure measurement in a teaching hospital in the state of São Paulo. It is a quasiexperimental study, type befr and after, to determine practical knowledge, a validated
checklist was used to evaluate technique execution under clinical simulation. For
theoretical knowledge, a questionnaire was elaborated and validated for our Coronary
Unit health professionals thought contet validation, methodological studies, semantics
and pre-tests using DISABIKIDS method. Validation stage produced a 28-question
questionnaire of theoretical knowledge for indirect blood pressure measurement
comprising 8 questions on social-demographics and 20 on indirect blood pressure
measurement sequence, based upon the mains avaible directives. Following this stage,
and educational intervention with dialogue-expository strategies was implemented based
upon Maguerez Arch Theory by observing reality in our simulated practice. the results
evidenced statistically signicant improvement in practical and theoretical knowledge
following intervention in these stages: Cliente preparation, environment preparation,
client positioning, monitors and apparatus upkeep, value registraton and acquisition
(p<0.05). Results indicate that some stages of blood pressure measurement are
overvalued in practice,in detriment of acquired theoretical instruction. On the other hand,
there are stages whose theoretical knowledge is satisfactory, but their practice
discrepant. The validated questionnaire in this study represents a viable instrument for
studies aimed at determining theoretical knowledge in indirect blood pressure
measurement by health care professionals encompassing all their levels of action.
Knowledge improvement was effective both in theoretical and simulated practices.
Stages related to Client positioning seem to have been carried out mechanically, while
stages related to calibration check, brachial circumference measurement, non-rounded-
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value annotations might have been neglected by routine work overload, and require
special attention during educational intrventions and daily supervision. The use of
simulation has strongly contributed to the fulfillment of the proposed objectives, allowed
the participants to spontaneously evaluate themselves and was a channel of discussion
about practical problems in indirect blood pressuremeasurement.The importance of
error-free indirect blood presure measurement was dscussed, along with the health
professional responsilbility wich must also contemplate knowledge about apparatus
calibration frequency. Furthermore, the role of the instituion was discussed in the search
for standardized policies concerning equipment management. In the light of such
findings, it can be understood that educational intervention about indirect blood pressure
measurement aimed at health professionals, systematically applied, frequeny-aligned
with th ongoing directives represents great possible knowledge improvement, subsidizes
improvement in quality assistance for clients ad their families, the well-deserving
recipients of all possible efforts for high quality assistance and error-free health care.
Key words: Blood Pressure Measurement. Nursing. Learnig.

Nº de Classificação: 18666
CORBI, Inaiara Scalcone Almeida. Efeitos de um programa educativo na qualidade
de vida relacionada à saúde e na adesão à terapia de anticoagulação oral: estudo
clínico randomizado. 2013. p. 98. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Dantas, Rosana Aparecida Spadoti
Resumo: Estudo experimental com designação aleatória em dois grupos (Intervenção e
Controle) que avaliou a qualidade de vida relacionada à saúde e a adesão ao
tratamento medicamentoso de pacientes que internaram para ajuste da dosagem do
anticoagulante oral, segundo a participação em um programa educativo(Grupo
Intervenção-GI) ou cuidado de rotina (Grupo Controle-GC). Os grupos também foram
comparados segundo a autoeficácia geral e presença de sintomas de ansiedade e de
depressão em dois momentos: na intenação e dois meses após a alta hospitalar. O
estudo foi desenvolvido em um hospital público do interior do estado de São Paulo, de
março de 2011 a dezembro 2012. Foram considerados elegíveis para o estudo 113
pacientes, aleatorizados em GC (n=58) e GI (n=55). Os pacientes que participaram do
programa educativo receberam orientações individualizadas, com uso de materiais
ilustrativos na internaçãoApós a alta as orientações eram feitas por contatos telefônicos
realizados na primeira e quarta semanas.Os dados foram avaliados por estatística
descritiva e de comparação das médias das variáveis de interesse entre os grupos e
intragrupos, na internação e dois meses após a alta.Diante dos resultados obtidos no
presente estudo, concluímos que para os pacientes que já possuem a experiência
anterior ao uso do anticoagulante oral a estratégia educativa utilizada não foi eficiente
para melhorar as variáveis respostas escolhidas. Esse resultado, do ponto de vista
clínico, tem uma relevante importância para os profissionais da saúde que assistem
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esta população de usuários de anticoagulantes orais. Nossa afirmação se pauta no
conhecimento produzido por estudo anterior realizado pelo nosso grupo de pesquisa, o
qual obteve resultados estatisticamente significantes e melhores para o grupo
intervenção. Ao compararmos as populações dos dois estudos, ambos realizados na
mesma instituição hospitalar, temos/percebemos que há diferença entre elas apenas na
variável tempo de uso de medicamento. Assim, o profissional deve considerar que o
tempo que o paciente faz uso do medicamento é um fator decisivo na escolha da
estratégia educativa que deverá utilizar.
Palavras-chave: Adesão à medicação. Anticoagulantes. Qualidade de vida.

Abstract: Experimental study with random distribution in two groups ( intervention and
control ) which assessed the health -related quality of life and medication treatment
adherence of patients who were hospitalized for adjust the oral anticoagulation drug
dosage, according to their participation in an educational group ( Intervention Group - GI
) or in routine care ( Control Group - CG ) . The groups were also compared according to
their general self-efficacy and presence of anxiety and depression symptoms at two
times: upon hospitalization and two months after discharge from hospital.The study was
developed at a public hospital in the state of São Paulo, March 2011 till December 2012.
113 patients were considered eligible for the study, randomized between CG ( n = 58 )
and GI ( n = 55 ).The patients who participated in the education program received
individualized orientations, using illustrative materialduring the hospitalization. After
discharge, the orientations were provided through telephone contact during the first and
fourth week. The data were assessed by means of descriptive statistics and comparison
of means of the variables of interest between groups and intra groups, upon the
hospitalization and two months after discharge. In view of the results obtained in the
present study , we concluded that for patients whith previous experience in oral
anticoagulants treatment, the educative strategy used was not efficient to improve the
selected response variables. From the clinical viewpoint, this result in relevant for the
health professionals who delivery care to this population of oral anticoagulantion drug
user. Our assertion is based on the knowledge produced in an earlier study by our
research group which found statistically significant and better results for the intervention
group. When comparing the populations in both studies, which were undertaken at the
same hospital, the sole difference relates to the length of the medication intake.
Therefore, professionals should consider the usage of the medication as a decisive
factor in the choice of the educative strategy they will adopt.
Key words: Quality of life. Medication adherence. Anticoagulants.

Nº de Classificação: 18667
SILVA, Kenya de Lima. Desenvolvimento de um software para identificar
diagnóticos e intervenções de enfermagem. 2014. p. 215. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Ciência e tecnologia em enfermagem
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Orientador: Évora, Yolanda Dora Martinez
Resumo: O desenvolvimento de software pode contribuir com a padronização dos
registros de enfermagem e facilitar a avaliação dos custos das ações desses
profissionais nos serviços de saúde. Acresça-se a possibilidade de contribuir com a
tomada de decisão para melhorar a qualidade da assistência nos diferentes pontos da
rede de atenção à saúde.A pesquisa teve como objetivo geral: desenvolver um software
para apoio à tomada de decisão na seleção de diagnósticos e intervenções de
enfermagem a partir da nomenclatura de diagnósticos resultados e intervenções de
enfermagem de um Hospital Universitário da Paraíba. Pesquisa metodológica do tipo
aplicada, a qual seguiu os passos da engenharia de sftware proposto por Pressman na
construção do fluxograma, conversão de instrumentos de coleta de dados, diagnósticos
e intervenções em telas, inserção dos diagnósticos de enfermagem ao software e a fase
de desenvolvimento técnico do sistema.O processo de desenvolvimento do software e
implantação no servidor de rede ocorreu entre os meses de março de 2012 e janeiro
2014. A utilização da tecnologia de informação para auxiliar as ações de cuidado pode
permitir aos profissionais de enfermagem realizar uma assistência baseada em
conhecimentos validados contribuindo com a qualidade desse cuidado, o que pode
levar a redução de erros e de custos, aumentando a eficiência da informação, a
melhoria na continuidade e a segurança da informação.
Palavras-chave: Informática em enfermagem. Processos de enfermagem. Software.

Abstract: Software development can contribute to the standardization of nursing
records and facilitate the cost assessment of the professionals actions in the health
services. Also should add the possibility to contribute to the decision making to improve
the quality of care in different points of the Health Care Network.The research
investigation aims: develop software to support decision making in the selection of
nursing diagnoses and interventions from the nomenclature of nursing diagnoses,
results and interventions from a University Hospital of Paraíba. Methodological research
type, followed software engineering phases proposed by Pressman: flowchart ,
conversion screens of instruments for data collection, insertion of nursing diagnosis to
the software and technical development phase of the system.The software development
process and implantation on the network server occurred between the months of March
2012 and January 2014. The use of information technology to help care actions can
enable the nursing professionals perform a care based on validated knowledge
contributing to the care quality, to reduced errors and costs information efficiency,
improving continuity and security of information .
Key words: Nursing informatics. Nursing process. Software.

Nº de Classificação: 18663
GARBIN, Livia Maria. Nível sérico de ciclosporina no transplante de células-tronco
hematopoéticas: influência do intervalo de tempo entre a interrupção da infusão e a
obtenção das amostras de sangue considerando a via de coleta e o volume de descarte
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- ensaio clínico randomizado. 2014. p. 121. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Carvalho, Emília Campos de
Resumo: Há evidências de que a ciclosporina, imunossupressor utilizado nos
transplantes de células-tronco hematopoéticas, impregna nos cateteres de silicone
quando os mesmos são utilizados para a sua infusão podendo a coleta de amostras
para a dosagem sérica do medicamento por essa via, resultar em níveis falsamente
elevados.Esse ensaio clínico controlado randomizado teve como objetivo verificar o
efeito do tempo transcorrido entre a interrupção da infusão de ciclosporina e a coleta
das amostras na dosagem sérica do medicamento, em relação à via utilizada para a
coleta e ao volume de descarte.Os 32 sujeitos adultos foram aleatorizados em dois
grupos. No grupo A, a coleta de amostras em acesso venoso periférico via do cateter
utilizada para a infusão da ciclosporina e via não utilizada para infusão foi utilizada
imediatamente após a interrupção da infusão do medicamento sendo que na última, a
coleta foi realizada após descarte de 5ml e de 10ml de sangue. No grupo B, os mesmos
procedimentos foram realizados, porém, cinco minutos depois da interrupção. Concluise que a via do cateter não utilizada para a infusão da ciclosporina é segura para ser
utilizada na coleta das amostras para dosagem sérica desse medicamento e o
procedimento pode ser realizado imediatamente após a interrupção da infusão, desde
que empregada a técnica adequada com descarte de 5ml de sangue. Assim, evita-se
que o sujeito ja fragilizado e submetido a um tratamento complexo, seja exposto a mais
um procedimento doloroso e associado ao estresse que é punção venosa periférica.
Palavras-chave: Ciclosporina.
Transplante de medula óssea.

Transplante

de

células-tronco

hematopoéticas.

Abstract: There is evidence that cyclosporine immunosuppressant used in
hematopoietic stem cell transplantation, impregnated silicone catheters when they are
used for its infusion, and the samples collection for serum levels of medication through
this line may result in falsely elevated levels. This randomized controlled trial aimed to
verify the effect of time elapsed between discontinuation of the infusion and serum
sample collection in relation to the line used for collection and volume of discard. The 32
adult subjects were randomized into two groups. In group A, sample collection from a
peripheral venous access, through catheter line used for cyclosporine infusion and
catheter line not used for ciclosporine infusion was performed immediately after
discontinuation of the drug infusion and in the last colletion was performed after
discarding 5ml and 10ml of blood. In group B, the same procedures were repeated ,
however, five minutes after the break. It is concluded that the catheter line not used for
infusion of cyclosporine seems to be safe for use in serum samples colletion of this
medication and the procedure can be performed immediately after discontinuation of the
infusion , since used the technique with adequate discard of 5ml of blood. This avoids
that the subject already weakened and subordinated to a complex treatment, be
exposed to a painful and stressful procedure such as peripheral venipuncture.
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Key words: Bone marrow transplantation. Hematopoietic stem cell transplantation.
Cyclosporine.

Nº de Classificação: 18554
ARAUJO, Cleide Rejane Damasso de. Sobreposição no aprazamento de
medicamentos para idosos cardiopatas hospitalizados. 2013. p. 234. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do idoso
Orientador: Marques, Sueli
Resumo: O crescimento do número de idosos na população é uma tendência mundial.
Paralelamente a este fenômeno, surge a prevalência das doenças crônicas, dentre elas
as Doenças Cardiovasculares (DCVs) que, muitas vezes, requerem internações
hospitalares e tratamentos com múltiplos fármacos. A associação de vários fármacos
pode acarretar eventos adversos como as interações medicamentosas (IM) que
comprometem a eficácia do tratamento e a segurança do paciente. Uma medida que
pode evitar algumas das IMs é o ajuste nos horários de administração dos
medicamentos, realizado pelo enfermeiro no aprazamento dos horários, evitando a
sobreposição de fármacos. Assim, objetivou-se analisar a ocorrência de sobreposições
de medicamentos e de IMs potenciais, durante a internação de idosos com DCVs, na
clínica médica, em enfermarias da especialidade cardiologia de um Hospital
Universitário, do Estado da Paraíba, nos anos de 2010 e 2011. Trata-se de um estudo
não experimental, retrospectivo, exploratório e realizado a partir da análise de dados de
natureza secundária contidos nos prontuários dos idosos. A coleta de dados foi
realizada no período de junho a agosto de 2012. Foram estudados 135 idosos com
diagnóstico de DCV, com média de idade de 71,6 anos para as mulheres e 70,7 para os
homens, sendo 65% do sexo masculino. A média de dias de internação foi de 15,3 dias
(dp=11,7). Em relação ao diagnóstico médico de DCV, 55,6% possuíam hipertensão
arterial sistêmica e 40,8%, insuficiência cardíaca. Quanto ao diagnóstico de doenças
não cardiovasculares, 42,2% possuíam diabetes mellitus e 23,0%, alguma doença
pulmonar. A média de medicamentos prescritos foi de 14,8 (dp=5,8), sendo 59,4% de
medicamentos não cardiovasculares e 40,6% de cardiovasculares; houve 59,7% de
sobreposições de medicamentos cardiovasculares administrados com outros não
cardiovasculares. Quanto aos horários de maiores sobreposições, 39,4% (média 10,3 e
dp= 4,9) delas ocorreram no horário das 6 horas e 21,2% (média 5,6 e dp=3,6), no
horário das 18 horas. Com relação às IMs, identificaram-se 143 pares de medicamentos
com potenciais para interação entre os medicamentos cardiovasculares prescritos, 273
pares entre os medicamentos não cardiovasculares prescritos e 320 pares entre os
medicamentos cardiovasculares prescritos e os não cardiovasculares prescritos. O
número de sobreposições e o índice de IMs evidenciados neste estudo chamam a
atenção para a necessidade de investimentos na capacitação dos profissionais da
saúde, envolvidos neste processo, para o monitoramento mais efetivo da terapêutica
medicamentosa, pois, mesmo que os idosos não apresentem reações adversas
relacionadas às interações, o risco existirá, podendo comprometer sua segurança
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Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Enfermagem. Hospitalização. Idoso.
Interações de medicamentos.

Abstract: The increasing number of elderly people in the population is a global trend.
The prevalence of chronic illnesses appears in parallel with this phenomenon, including
cardiovascular diseases (CVD), which often demand hospitalizations and treatments
that involve multiple drugs. The association of different drugs can cause adverse events,
such as drug interactions (DI), which compromise the effectiveness of treatment and
patient safety. One measure that can avoid some of the DIs is the adjustment in the drug
administration times, which nurses perform in drug scheduling to avoid drug overlapping.
Hence, the objective was to analyze the occurrence of drug overlapping and potential
DIs during the hospitalization of elderly patients with CVDs in the medical clinical area,
at specialized cardiology wards of a University Hospital in the state of Paraíba, Brazil, in
2010 and 2011. A non-experimental, retrospective and exploratory study was
undertaken, based on the analysis of secondary data in the elderly patients' histories.
The data were collected between June and August 2012. In total, 135 elderly diagnosed
with CVD were studied, with a mean age of 71.6 years for women and 70.7 for men;
65% male. The mean number of hospitalization days was 15.3 (sd=11.7). As regards the
medical diagnosis of CVD, 55.6% suffered from systemic arterial hypertension and
40.8% from heart failure. Regarding the diagnosis of non-cardiovascular diseases,
42.2% suffered from diabetes mellitus and 23.0% from a pulmonary disease. The mean
number of prescribed drugs was 14.8 (sd=5.8), including 59.4% of non-cardiovascular
and 40.6% of cardiovascular drugs; 59.7% of overlapping was found between
cardiovascular drugs that were administered with other non-cardiovascular drugs. As
regards the most overlapping time, 39.4% (mean 10.3 and sd=4.9) happened at 06h00
and 21.2% (mean 5.6 and sd=3.6) at 18h00. Concerning the DIs, 143 drug pairs with
potential interaction between prescribed cardiovascular drugs were identified, as well as
273 pairs between prescribed non-cardiovascular drugs and 320 pairs between
prescribed cardiovascular and non-cardiovascular drugs. The number of overlaps and
the DI index evidenced in this study highlight the need for investments in the training of
the health professionals involved in this process, with a view to the more effective
monitoring of the medication treatment as, even if the elderly do not suffer from adverse
reactions related to the interactions, the risk exists and can jeopardize their safety
Key words: Drug Interactions. Cardiovascular diseases. Aged. Nursing. Hospitalization.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16012014-162334/es.php

Nº de Classificação: 18568
DALRI, Rita de Cássia de Marchi Barcellos. Carga horária de trabalho dos
enfermeiros de emergência e sua relação com estresse e cortisol salivar. 2013. p.
201. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Saúde do trabalhador
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Orientador: Robazzi, Maria Lúcia do Carmo Cruz
Resumo: Objetivo: Analisar a existência de correlações entre carga horária de trabalho
com níveis de estresse ocupacional, reações fisiológicas do estresse e níveis de cortisol
salivar, entre enfermeiros atuantes em unidade de emergência hospitalar. Metodos:
Estudo descritivo, correlacional, transversal, de abordagem quantitativa, realizado na
Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, sendo a coleta de dados realizada no segundo semestre de 2011 e no primeiro
de 2012, por meio de um questionário para caracterização amostral, Inventário de
Estresse em Enfermeiros, Inventário das Reações Fisiológicas do Estresse e dispositivo
Sallivette?. Houve aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa e compuseram a
amostra 95 enfermeiros atuantes no período matutino. Utilizaram-se os Testes de
Correlação de Spearmann e Pearson e o nível de significância considerado foi ?= 0,05.
Para verificar a associação entre variáveis categorizadas, utilizou-se o Teste Exato de
Fisher; a quantificação desta associação foi mensurada por meio de modelos de
regressão logística em que se calculou odds ratio bruto com seus respectivos intervalos
de confiança de 95%. Valores de p menores que 0,05 foram considerados significativos.
Resultados: A maioria dos sujeitos eram mulheres, com faixa etária entre 23 e 61 anos,
solteiras (44,2%) e casadas (43,2%). Com relação aos vínculos empregatícios,
constatou-se que 80% dos enfermeiros tinham apenas um e 51,6% trabalhavam de 37
a 57 horas semanais. Quanto ao contrato na instituição, 68,4% foram contratados por
meio de concurso público e tinham vínculo com o Estado, 55,8% não trabalhavam no
período noturno e 80% desenvolviam suas atividades laborais em finais de semana e
feriados. No tocante ao tempo de atuação na profissão, 51,6% referiram exercê-la de
0,1 a 10 anos e 56% atuavam no hospital em estudo pelo mesmo período. Quanto ao
nível de estresse, 15,8% dos enfermeiros apresentaram níveis baixos, 69,5%
moderados e 14,7% altos. As reações fisiológicas mais presentes foram dores
lombares, fadiga/exaustão, rigidez no pescoço e acidez estomacal; tais reações
apresentaram- se baixas em 46,3% dos sujeitos e moderadas em 42,1%. Com relação
aos níveis de cortisol salivar, constatou-se que não houve resultados acima do valor de
referência para a normalidade, sendo que 73,7% dos enfermeiros obtiveram valores
dentro desta normalidade e 26,3% valores abaixo dela. A amplitude variou de 0,06 a
1,29 nm/ml. Não foi constatada correlação entre carga horária de trabalho e níveis de
estresse ocupacional, reações fisiológicas do estresse e níveis de cortisol salivar.
Conclusão: Embora a maioria dos enfermeiros trabalhasse por mais de 36
horas/semana, estes apresentaram níveis moderados de estresse ocupacional,
fisiologicamente não estavam com reações elevadas de estresse e os níveis de cortisol
não se mostraram aumentados; estes fatos podem ser explicados pela utilização de
mecanismos de enfrentamento, levando em consideração suas histórias de vida, traços
de personalidade, apoio social, clima organizacional, entre outros. Mesmo que a carga
horária não se tenha correlacionado com o estresse, ela pode provocar fadiga e
influenciar na ocorrência de erros interferindo na qualidade da assistência aos
pacientes; portanto, a carga horária apresenta relevância no contexto da saúde do
trabalhador.
Palavras-chave: Doenças profissionais. Enfermagem em emergência. Estresse
fisiológico. Estresse psicológico. Hidrocortizona. Jornada de trabalho.
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Abstract: Objective: To analyze the correlations between workload and levels of
occupational stress, physiological responses to stress and salivary cortisol levels among
nurses working in an emergency unit. Methods: A descriptive, correlational and crosssectional study with quantitative approach, performed in the Emergency Unit of the
Hospital das Clínicas of the University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School;
data collection was carried out in the second half of 2011 and in first half of 2012
through a questionnaire for sample characterization, Stress Inventory for Nurses,
Physiological Responses to Stress Inventory and device Salivette?. The study was
approved by the Research Ethics Committee and the sample was consisted of 95
nurses working in the morning. The Spearman correlation tests and Pearson were used
and the level of significance was ? = 0,05. To investigate the association between
categorized variables, the Fisher's exact test was used; and the quantifying of this
association was measured by means of logistic regression models in which the crude
odds ratio was calculated with their respective confidence intervals of 95%. P values
less than 0,05 were considered significant. Results: Most subjects were women, aged
between 23 and 61 years old, single (44,2%) and married (43,2%). With respect to
employment relationships, it was found that 80% of nurses had just one job and 51,6%
worked from 37 to 57 hours a week. As for the contract in the institution, 68.4% were
hired through civil service exam and were linked with the state, 55,8% did not work at
night and 80% developed their work activities on weekends and holidays regarding the
period of time in the profession, 51,6% reported practicing it from 0,1 to 10 years and
56% worked in the hospital for the same period. Related to the stress level, 15.8% of
nurses had low levels, 69,5% moderate and 14,7% high. The physiological responses
more common were back pain, fatigue/exhaustion, stiff neck and stomach acidity; such
responses presented themselves low in 46,3% of subjects and moderate in 42,1%. With
regard to salivary cortisol levels, it was observed that there were no results above the
reference value for normality, and 73,7% of nurses had values within this normality and
26,3% values below it. The amplitude ranged from 0,06 to 1,29 nm/ml. There was no
correlation between workload and levels of occupational stress, physiological responses
to stress and salivary cortisol levels. Conclusion: Although the majority of nurses worked
for more than 36 hours/week, they showed moderate levels of occupational stress,
physiologically showed no elevated responses to stress and cortisol levels had not
increased; these facts can be explained by the use of coping mechanisms, taking into
account their life histories, personality traits, social support, organizational climate,
among others. Even though the workload has not been correlated with stress, it can
cause fatigue and influence the occurrence of errors, which interferes with quality of
patient care; thus the workload has relevance in the context of occupational health.
Key words: Emergency nursing. Hydrocortisone. Nurses. Occupational diseases.
Stress psychological. Stress physiological. Work hours.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07012014-161525/pt-br.php
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cobertura vacinal em profissionais do sexo feminino em Teresina - PI. 2013. p.
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113. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Gir, Elucir
Resumo: INTRODUÇÃO: A aids e hepatites virais constituem problemas de saúde
pública mundial. As prevalências são mais elevadas em populações de maior
vulnerabilidade, como as profissionais do sexo. OBJETIVO: analisar a prevalência da
infecção pelo HIV e HBsAg em profissionais do sexo feminino e aspectos sociais,
comportamentais, estado vacinal contra hepatite B e resposta vacinal. METODOLOGIA:
trata-se de um estudo transversal que contemplou uma parte descritiva e outra
interventiva, realizado no período de março de 2012 a março de 2013. Foram
entrevistadas 402 mulheres profissionais do sexo, que foram incluídas pela técnica de
"bola de neve" (snowballtechnique). Amostras de sangue foram coletadas para
detecção de anti-HIV e marcadores sorológicos da hepatite B (HBsAg e anti-HBs). As
mulheres com resultados sorológicos reagentes foram encaminhadas para um Serviço
de Referência. Após levantamento do estado vacinal contra Hepatite B, as mulheres
foram vacinadas conforme aceitação e necessidade; a resposta vacinal foi investigada
30 dias após cada dose de vacina recebida. Todos os preceitos éticos foram
respeitados. Os dados foram avaliados por meio de estatística descritiva. Para verificar
a associação entre as variáveis qualitativas, os dados foram submetidos ao Teste Exato
de Fisher e valores de p menores que 0,05 foram considerados significativos.
RESULTADOS: a idade das participantes variou de 18 e 64 anos; a maioria das
mulheres, ou seja, 255 (63,4%) referiram não ter um companheiro; evidenciou-se baixo
nível de instrução, sendo que 270 (67,16%) possuíam de 3 a 6 anos de estudos e 47
(11,7%) eram analfabetas. Para buscar auxílio à saúde, essas mulheres afirmaram que
utilizavam o Serviço de Urgência como a principal estratégia de acesso. Foram
identificados nove (2,3%) casos de HIV e dois (0,5%) casos de infecção pelo HBsAg,
entre as 380 (94,5%) que concordaram em realizar a coleta. Do total de 315 mulheres
aptas para receber a vacina, 91 completaram as três doses de vacina; deste modo, foi
possível avaliar resposta vacinal em 57 mulheres; desse total, 56 mulheres
apresentaram títulos protetores maiores que 10 UI/ml. O principal motivo para a não
adesão as três doses de vacina contra Hepatite B foi o não comparecimento na data
agendada. CONCLUSÃO: profissionais do sexo têm maior vulnerabilidade ao HIV
quando comparado com a prevalência de 0,33% em gestantes de Teresina (PI) no ano
de 2011. Quanto à prevalência ao vírus da Hepatite B, foi considerada baixa para essa
infecção. Portanto, o reconhecimento das áreas de prostituição do município de
atuação, e uma assistência integral por meio de programas de saúde poderão ser
impactantes na redução e controle de doenças verticais; controle de doenças crônicas;
reduzir complicações e refletir na melhoria da qualidade de vida da população
Palavras-chave: Fatores de risco. Hepatite b. HIV/AIDS. Profissionais do sexo. Vacina.

Abstract: BACKGROUND: AIDS and viral hepatitis constitute public health problems
worldwide. Prevalence rates are higher in populations most vulnerable, such as sex
workers. OBJECTIVE: To assess the prevalence of HIV infection and HBsAg in female
professional and social, behavioral and hepatitis B vaccination status and vaccine
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response METHODOLOGY: This is a cross-sectional study which involved a descriptive
and other interventional conducted from March 2012 to March 2013. We interviewed 402
female sex workers that were included by the technique of "snowball" (Snowball
technique). Blood samples were collected for detection of anti - HIV and hepatitis B
serological markers (HBsAg and anti - HBs). Women with serological reagents were
routed to a Service Reference. After surveying the hepatitis B vaccination status, women
were vaccinated according to acceptance and necessity; vaccine response was
investigated 30 days after each dose of vaccine received. All ethical guidelines were
adhered to. The data were analyzed by descriptive statistics. To verify the association
between qualitative variables, the data were subjected to Fisher's exact test and p
values less than 0.05 were considered significant. RESULTS: The age of participants
ranged from 18 to 64 years; most women, 255 (63.4 %) reported not having a partner,
showed a low level of education of which 270 (67.16 %) had 3 to 6 years of study and 47
(11.7%) were illiterate. To seek assistance to health, these women reported using up the
ER as the primary access strategy. Identified nine (2.3%) cases of HIV and two (0.5 %)
cases of HBsAg infection among the 380 (94.5 %) participants. A total of 91 315 women
completed the three doses of vaccine and vaccine response could be assessed in 57
women, of this total, 56 women had protective titers higher than 10 IU / ml. The main
reason for non-adherence ace three doses of hepatitis B vaccine was not appearing on
the scheduled date.CONCLUSION: sex workers have increased vulnerability to HIV
when compared with the prevalence of 0.33 % among pregnant women in Teresina - PI
in 2011. As the prevalence of hepatitis B virus, was considered low for this infection,
though most share sharp objects such as pliers and blades. The recognition of areas of
prostitution in the city of operation, and comprehensive care through health programs,
may be impacting on the reduction and vertical disease control, control of chronic
diseases, reduce complications and reflect on improving the quality of life
Key words: Hepatitis B. Riskfatores. Sex workers. Vaccine. Woman.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07012014-114044/pt-br.php
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FREIRE, Maria Eliane Moreira. Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde
de pacientes com câncer sem possibilidades terapêuticas de cura. 2014. p. 165.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo do cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Sawada, Namie Okino
Resumo: Atualmente, as pesquisas sobre qualidade de vida relacionada à
saúde(QVRS) de pacientes com câncer têm contribuído para o planejamento de
cuidado integral ao paciente e familiar. Este estudo teve como objetivo, avaliar a QVRS
de pacientes oncológicos, sem possibilidades terapêuticas de cura, de acordo com as
dimensões do instrumento EORTC QLQ C-30 e sua associação com os aspectos
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sociodemográficos e clínicos. O referencial adotado foi o de QVRS de Ashing-Giwa.
Trata-se de um estudo analítico, de corte transversal, realizado em João Pessoa -PB
com amostragem por conveniência. As entrevistas foram norteadas por dois
instrumentos: o de caracterização sociodemográfica e clínica e o de avaliação de
qualidade de vida - EORTC QLQ C-30.O estudo acatou as observâncias éticas
normatizadas para pesquisas com seres humanos. Na avaliação pelo EORTC QLQ C30, os resultados com pior avaliação foram para o estado de saúde global e função
desempenho de papel, na escala de sintomas, dor, fadiga, insônia e perda de apetite
tiveram destaque bem como na escala dificuldade financeira. Na associação dos
domínios EORTC QLQ C-30, com as variaveis sociodemográficas, houve associação
significativa(p<0,50) da faixa etária e escolaridade com função cognitiva e renda mensal
com estado geral de saúde. Já com as variáveis clínicas houve extensão da doença e
metástase com função física; radioterapia com função social e tempo de hospitalização
com escala funcional. Na associação dos itens da escala de sintomas houve
associação significativa de fadiga com extensão da doença, metástase, quimioterapia e
tempo de hospitalização; dor com quimioterapia e tempo de hospitalização; insônia com
procedimento cirúrgico e perda de apetite com quimioterapia. A associação dos escores
da escala dificuldade financeira com variaáveis sociodemográficas mostrou resultado
significativo com situação laboral atual, fonte de renda, renda mensal e situação
financeira. E com variáveis clínicas foi encontrada associação com tempo de
hospitalização e com diabetes.Os resultados mostraram que os aspectos
sociodemográficos e clínicos da população do estudo afetaram de forma significativa
sua QVRS principalmente com relação aos domínios função física e função cognitiva.
Assim, o prejuízo na capacidade funcional, pelo impacto de uma doença como o câncer
afeta a capacidade de desempenhar suas atividades de vida diária, suas relações
sociais e sobremaneira, sua situação financeira.
Palavras-chave: Câncer. Qualidade de vida. Qualidade de vida relacionada à saúde.

Abstract: Nowadays, the pieces of research on quality of life related to the health
(HRQOL) of patients with cancer have contributed to the whole care plan devoted to the
patient and family member. This study aimed at evaluating the HRQOL to the oncology
patients with the therapeutic healing possibilities according to the dimensions of the
EORTC QLQ C - 30 and its association with the sociodemographic and clinical aspects.
Ashing - Giwa HRQOL was the reference adopted. It is an analytical and cross-sectional
study carried out in João Pessoa -PB with convenience sampling. The interviews were
guided by two instruments: the sociodemographic and clinical characterization and the
evaluation of quality of life - EORTC QLQ C - 30.The study accepted the ethical
observances ruled by pieces of research whit human beings . Whith reference to the
EORTC QLQ C - 30 assessment the results with the worst evaluation were for the global
health status and performance status, in the symptoms scale , pain, fatigue , insomnia
and appetite loss were highlighted as well as in the financial difficulties scale . In the
association of EORTC QLQ C - 30 domains with the socio-demographic variables there
was meaningful association ( p < 0.50 ) of age group and education level with cognitive
function and monthly income with global health status . With clinical variables there was
length of disease and metastasis with the physical function; radiotherapy with the social
function , and the hospitalization period with the functional scale. While associating the
items of the symptoms scale there was meaningful association of fatigue with the length
of the disease , metastasis , chemotherapy and hospital period ; pain with chemotherapy
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and period ofhospitalization; insomnia with surgical procedure and appetite loss with
chemotherapy . Score association of the financial difficulty scale with socio-demographic
variables,showed meaningful results with the current work condition, income source,
monthly income and financial situation . Concerning the clinical variables there was
association with the hospitalization period and with diabetes. Results showed that the
clinical and socio-demographic aspects of the studied population affect meaningfully
their HRQOL especially with reference to the physical function and cognitive function
domains . Therefore , the damage regarding the functional capacity , by the impact of a
disease as cancer affects the capacity of performing their daily life activities, their social
relations and overall their financial situation.
Key words: Cancer. Quality of life. Quality of life related to health.
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MONTEIRO, Edilene Araújo. Validação do questionário de avaliação da sobrecarga
do cuidador informal em uma amostra de cuidadores brasileiros. 2014. p. 177.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Dantas, Rosana Aparecida Spadoti
Resumo: O envelhecimento populacional no Brasil tem sido influenciado pela transição
demográfica e epidemiológica.Em consequência, prevalecem as doenças crônicas e
ocorre um decréscimo na capacidade funcional do idoso. É quando surge a
necessidade do cuidador no contexto das famílias.Os objetivos deste estudo
metodológico foram adaptar para o uso no Brasil o Questionário de Avaliação da
Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI) e analisar as propriedades psicométricas em
uma amostra de cuidadores informais de idosos. O QASCI é composto por 32 itens
cujas respostas são obtidas em valores que variam de um a cinco e integra sete
domínios: Implicações na vida pessoas, satisfação com o papel e com o familiar,
reações e exigências; sobrecarga emocional; apoio familiar; sobrecarga financeira e
percepção dos mecanismos de eficácia e de controle. O escore total varia de 32 a 160
e, quanto maior o valor maior a sobrecarga. O processo de adaptação seguiu os passos
metodológicos conforme preconizado pela literatura: adaptação semântica, avaliação
pelo comitê de juízes, análise semântica dos itens, obtenção da versão final e análise
das propriedades psicométricas.Os dados foram coletados mediante entrevistas
domiciliares no período de setembro de 2012 a fevereiro de 2013 nas áreas
cadastradas das equipes de saúde da família no município de João Pessoa-PB.
Participaram do estudo 132 cuidadores de idosos que apresentavam alguma
dependência funcional.A validade de constructo convergente do QASCI foi avaliada em
testes de correlação de Pearson entre as medidas de sobrecarga e de constructos
correlatos(ansiedade e depressão); análise fatoria confirmatória(dimensionalidade) e
teste para comparação de grupos conhecidos (idade, tempo de cuidado, nível de
dependência); e a confiabilidade foi avaliada pela consistência interna de seus itens(alfa
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de Cronbach). A análise fatorial confirmatória evidenciou bom ajuste do modelo de
medida advindo da versão adaptada do QASCI e manteve a estrutura fatorial
inicialmente assumida no modelo proposto pelos autores da versão original.Quanto à
confiabilidade, obtivemos valor adequado para a consistência interna da versão
adaptada do QASCI considerando o total dos itens e as dimensões . Diante dos
resultados, concluímos que a versão adaptada do QASCI atendeu aos critérios de
validade e confiabilidade na amostra estudada.Sugerem-se novos estudos a fim de
testar essas propriedades em outros grupos de cuidadores brasileiros.
Palavras-chave: Pesquisa metodológica. Sobrecarga do cuidador. Validação de
instrumentos.

Abstract: Demographic aging in Brazil has been influenced by the epidemiological and
demographic transition.As a consequence chronic diseases prevail and the and the
functional capacity of the elderly decreases.That is when the presence of a caregiver in
the family context.The objectives of this methodological study were to adapt
Questionnaire Assessment of Informal Caregiver Burden ( QAICB ) for its use in Brazil
and to analyze psychometric properties in a sample of informal caregivers of elderly
individuals. The QAICB conprised of 32 items whose answers obtained in values
ranging from one to five and includes seven domains : Implications in personal life;
satisfaction with the role and the family members; reactions to demands; emotional
burden; family support; financial burden and perception of the mechanisms of efficacy
and control. The total score varies between 32-160 and the higher the score the greater
the burden. The adaptation process followed the methodological steps recommended in
literature: semantic adaptation, evoluation by a committee of judges, semantic analyses
of the items, obtainment of the final version and analysis of psychometric properties.
Data were collected by means of home interviews between September of 2012 and
February of 2013 in the registered areas of the family health teams of João Pessoa,
state of Paraíba. Study participants were 132 caregivers of elderly individuals with some
functional dependence. The validity of convergent construct of the QAICB was assessed
by means of Pearson`s correlation tests between measures of burden and correlated
constructs (anxiety and depression ); confirmatory factor analysis ( dimensionality ) and
test for comparison of known groups ( age, time of care, level of dependency ) ; and
reliability was assessed by the internal consistency of its items ( Cronbach's alpha ). The
confirmatory factor analysis evidenced a good adjustment of the measure model
originating from the adapted version of the QAICB and the factor structure initially
assumed in the model proposed by the authors of the original version was maintained.
As for reliability an adequate value was obtained for the internal consistency of the
adapted version of QAICB considering the total of the items and dimensions. In light of
the results, the adapted version of QAICB showed compliance with the criteria of validity
and reliability in the studied sample. New studies are suggested so as to the test these
properties in other groups of Brazilian caregivers.
Key words: Methodological research. Validation of instruments. Caregiver burden.
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PARRO, Maria Cláudia. Ambiente virtual de aprendizagem: uma proposta de
educação continuada para enfermeiros de serviços de saúde ocupacional hospitalar.
2013. p. 100. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Dinâmica da organização dos serviços de saúde e de enfermagem
Orientador: Évora, Yolanda Dora Martinez
Resumo: Os objetivos deste estudo foram desenvolver, implementar e avaliar um
ambiente virtual de aprendizagem (AVA), acerca da "Assistência de Enfermagem no
Acidente Ocupacional com Material Biológico" com base na metodologia WebQuest,
voltado à educação continuada de enfermeiros de uma instituição filantrópica do estado
do Paraná. A elaboração do AVA fundamentou-se em três etapas: concepção e
planejamento, desenvolvimento e implementação. A etapa 1 consistiu na base do
projeto de desenvolvimento do AVA, nos quais foram inseridos os aspectos
pedagógicos da elaboração da WebQuest, os objetivos educacionais, os recursos
disponíveis, o design instrucional e as técnicas de modelagem. A etapa 2 caracterizouse pela produção das mídias utilizadas, foram incluídas imagens e concluído o
acabamento da WebQuest. A etapa 3 correspondeu na disponibilização da WebQuest
em plataforma educacional Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment), possibilitando o acesso às ferramentas da internet. As avaliações dos
enfermeiros, acerca da proposta, provaram que a WebQuest como metodologia na
prática de educação continuada é atraente e importante para o aprendizado acerca da
"Assistência de Enfermagem no Acidente Ocupacional com Material Biológico" e
demonstraram o interesse desse grupo em trabalhar outros temas na metodologia em
questão. Referiram ainda, que o uso de AVA por meio da metodologia WebQuest
contribuiu para facilitar e agilizar as tomadas de decisão em enfermagem. Concluise,assim, que o uso das tecnologias da informática e da informação, tratadas nesta
proposta por meio da metodologia WebQuest, são oportunas na educação continuada
de profissionais de enfermagem em unidades hospitalares.
Palavras-chave:
Enfermagem.

Ambientes

virtuais

de

aprendizagem.

Educação

continuada.

Abstract: The objectives of this study were to develop, implement and evaluate a virtual
learning environment (VLE), about the "Nursing Care in Occupational Accident with
Biological Material" based on the WebQuest methodology. It aimed at continuing
education of nurses from a philanthropic setting in Paraná state. The VLE development
was based on three steps: design and planning, development and implementation. Step
1 comprised the basis of the AVA development project in which, the pedagogical
aspects of the WebQuest preparation educational objectives, available resources,
instructional design and modeling techniques were introduced. Step 2 was characterized
by the production of the media used; images were included and completed the finishing
of the WebQuest. Step 3 was the availability of WebQuest in the educational platform
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), enabling access to
the internet devices. Assessments of nurses about the proposal have proved that the
WebQuest as a methodology in the practice of continuing education is attractive and
important for learning about the "Nursing Care in Occupational Accident with Biological
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Material", and demonstrated the group´s interest of working other themes using this
methodology. They also reported that the use of VLE through WebQuest methodology
helped easing and accelerating Nursing decision-making. Therefore, we concluded that
the use of computer and information technologies addressed in this proposal through
WebQuest methodology is useful for the Nursing continuing education in the hospital
units.
Key words: Virtual learning environment. Nursing. Continuing education.
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MATA, Luciana Regina Ferreira da. Efetividade de um programa de ensino para o
cuidado domiciliar de pacientes submetidos à prostatectomia radical: ensaio
clínico randomizado. 2013. p. 191. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentação teórica, metodológica e tecnológica do processo
de cuidar em enfermagem
Orientador: Carvalho, Emília Campos de
Resumo: O estudo teve como objetivo avaliar a efetividade de um programa de ensino
para o cuidado domiciliar de pacientes submetidos à prostatectomia radical, a partir das
seguintes dimensões: autoeficácia geral e percebida, ansiedade, morbidade psicológica
(ansiedade somada à depressão), satisfação e conhecimento. Tratou-se de um estudo
experimental, longitudinal com quatro etapas em seguimento de dois meses. Em T0
foram coletadas as variáveis sociodemográficas e clínicas, autoeficácia, ansiedade,
morbidade psicológica, satisfação e conhecimento; realizada a randomização dos
sujeitos em dois grupos: Intervenção (GI, n=34) e Controle (GC, n=34); e iniciou-se a
intervenção com entrega do livreto e orientação oral. Em T1 realizou-se a primeira
chamada telefônica entre o terceiro e o quinto dia pós-alta hospitalar; e, em T2, a
segunda chamada telefônica, 30 dias após a alta. Dois meses após T0, no segundo
retorno médico, foram mensuradas as variáveis autoeficácia, ansiedade, morbidade
psicológica, conhecimento e satisfação em ambos os grupos (T3). O primeiro objetivo
proposto foi comparar as variáveis no GI em relação ao GC, no pós-teste. Foram
identificadas diferenças significativas entre os grupos para as variáveis satisfação (p =
0,000) e conhecimento (p = 0,000). O segundo objetivo foi relacionar as variáveis no GI,
no pós-teste. Constatou-se correlação positiva de forte magnitude entre as variáveis
ansiedade e morbidade psicológica (r = 0,858; p = 0,000) e de moderada magnitude
entre as variáveis satisfação e conhecimento (r = 0,410; p = 0,016). O terceiro objetivo
foi comparar as variáveis no GI e GC no pré-teste e pós-teste. Não houve diferenças
significativas, intra-sujeitos nos dois grupos, ao nível das variáveis autoeficácia,
ansiedade e morbidade psicológica. Contudo, ressalta-se que para as variáveis
autoeficácia (F = 3,566 p = 0,068) e ansiedade (F =3,194 p= 0,83) identificou-se
diferença marginalmente significativa. No que se refere à satisfação (z = -4,170 p =
0,000) e ao conhecimento (z = -5,090 p = 0,000), foram identificadas mudanças
estatisticamente significativas. No GC, também houve mudança estatisticamente
significativa entre os tempos para a variável conhecimento (z = -2,800 p = 0,005).
Finalmente, o quarto objetivo foi verificar se as variáveis dependentes, que
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apresentaram mudanças estatisticamente significativas do pré-teste para o pós-teste no
GC e GI, também apresentaram mudança clínica significativa. Calculou-se, portanto, o
índice de mudança confiável e a significância clínica a partir do método JT para a
variável conhecimento, por ser a única variável mensurada por meio de escala
numérica que apresentou diferença estatística no GI e também no GC, do pré-teste
para o pós-teste. Assim, no GI, para 30 indivíduos, a intervenção apresentou mudança
clinicamente relevante em relação ao conhecimento. Já no GC, nenhum dos 34
indivíduos apresentou significância clínica dos resultados relacionada a essa variável,
ou seja, a significância estatística identificada pelos testes inferenciais não representou
mudanças clinicamente relevantes ao nível da variável conhecimento. Conclui-se que o
programa de ensino realizado por meio da combinação de orientação oral, escrita e
acompanhamento telefônico mostrou-se efetivo no âmbito da melhoria do conhecimento
quanto aos cuidados em domicílio e da satisfação dos indivíduos.
Palavras-chave: Alta do paciente. Câncer de próstata. Educação em saúde.
Prostatectomia.

Abstract: This study aimed at evaluating the effectiveness of a teaching program for the
household care of patients submitted to radical prostatectomy from the following
dimensions: general and perceived self-efficacy, anxiety, psychological morbidity
(anxiety plus depression), satisfaction and knowledge. This was an experimental,
longitudinal study, with four stages in two month segment. In T0, we collected the sociodemographic and clinical variables, self-efficacy, anxiety, psychological morbidity,
satisfaction and knowledge; performing the randomization of the subjects in two groups:
intervention (GI, n = 34) and control (GC, n = 34); and began the intervention with the
delivery of the booklet and oral orientation. In T1, we performed the first phone call
between the third and fifth day post-hospital release; and, in T2, the second phone call,
30 days after release. Two months after T0, in the second medical follow-up, we
measured the variables: self-efficacy, anxiety, psychological morbidity, knowledge and
satisfaction, in both groups (T3). The first objective proposed was comparing the
variables in GI in relation to those on GC in the post- test. We identified significant
differences between the groups for the satisfaction (p = 0,000) and knowledge (p =
0,000) variables. The second objective was relating the variables in GI, in the post-test.
We verified a positive correlation of strong magnitude between the anxiety and
psychological morbidity variables (r = 0,410; p = 0,016) and moderate magnitude
between variables satisfaction and knowledge (r = 0.410; p = 0,016). The third objective
was comparing the variables in the GI and GC in the pre and post-tests. There were no
significant differences, intra-subjected in both groups, at the level of the self-efficacy,
anxiety and psychological morbidity variables. However, we highlight that, for the selfefficacy (F = 3,566; p = 0,068) and anxiety (F = 3,194; p = 0,83), we identified marginally
significant difference. In regard to satisfaction with the orientations received (z = -4,170;
p = 0,000), and to knowledge (z = -5,090; p = 0,000), we verified statistically significant
changes. In GC, there were also statistically significant changes between the times for
the knowledge variable (z = -2,800; p = 0,005). Finally, the forth objective was to verify if
the dependant variables, which presented statistically significant changes from the pretest to the post-test in GC and GI, also presented significant clinical changes. Therefore,
we calculated the index of reliable change and the clinical significance with the JT
method for the knowledge variable, for being the only variable to be measured by a
numeric scale statistical difference in the GI and GC, from the pre-test to the post- test.
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Thus, in GI, the intervention presented clinically relevant change for the knowledge
variable for 30 individuals. In the GC, none of the 34 individuals presented clinical
significance of the results related to this variable, that is, the statistical significance
identified by the inferential tests did not represent clinically relevant changes at the level
of the knowledge variable. We conclude that the teaching program performed by means
of the combination of oral and written orientation, and monitoring by telephone was
effective in improving the knowledge in regard to home care and satisfaction of the
individuals.
Key words: Clinical trial. Health education. Patient release. Prostate cancer.
Prostatectomy.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07012014-110843/es.php

Nº de Classificação: 18624
PEDERSOLI, Cesar Eduardo. Desempenho dos estudantes de enfermagem na
inserção de dispositivo supraglótico (máscara laríngea): um estudo randomizado e
controlado manequins. 2013. p. 244. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde
Orientador: Dalri, Maria Célia Barcellos
Resumo: Estudo teve como objetivo avaliar e comparar o desempenho teórico e prático
dos estudantes de enfermagem submetidas a estratégias de ensino e de aprendizagem,
classe dialogou-exposição, e atividade prática no laboratório de habilidade ou classe
simulado de uma via aérea em situações de emergência através de máscara laríngea
(ML). Este é um estudo de delineamento experimental, a abordagem quantitativa, tipo
de intervenção, estudos randomizados controlados. A população foi composta por
estudantes no oitavo semestre de Licenciatura da Universidade de São Paulo em
Ribeirão Preto Escola de Enfermagem e da amostra de Licenciatura consistiu de 17
estudantes, escolhidos aleatoriamente para o grupo controle (GC) e do grupo de
intervenção (GI). O GC foi submetido a classe dialogou-exposição seguida de atividade
prática no laboratório de habilidade com manequim de baixa fidelidade e da IG para a
aula simulada em laboratório usando o mesmo manequim. Instrumentos de avaliação
escrita, cenário de simulação e avaliação clínica estruturada objetivo em cenário de
simulação (checklist) foram desenvolvidos e validados na aparência e conteúdo por um
comitê de juízes. A estratégia para a coleta de dados foi o workshop intitulado "Gestão
das vias aéreas em caso de emergência: o uso de LM". Eram avalia através de teste
escrito e da OSCE (Objective Structured Clinical Examination) - avaliação clínica
estruturada em Laboratório de Simulação, este último empregando o manequim de
médio fidelidade como ferramenta. A atividade foi filmada e analisada por três
avaliadores. Os resultados foram analisados: desempenho teórico na prova escrita e
prática na OSCE, o tempo de execução da OSCE, o tempo para obter a primeira
ventilação eficaz, o número de tentativas para inserir o LM obter ventilação eficaz.
Resultados: 16 estudantes do sexo feminino e um do sexo masculino, com idade média
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de 24,4 ± 4,2 anos. No pré-teste a pontuação média de CG foi de 6,6 ± 1,0 e de IG foi
de 6,5 ± 0,5 ea mediana para ambos foi de 6,5. No pós-teste, a pontuação média de CG
foi de 8,4 ± 0,8 (mediana 8,5), do IG foi de 8,6 ± 1,1 (média 8,6). Comparando-se as
médias obtidas no pré-teste para ambos os grupos, não houve diferença
estatisticamente significativa (p = 0,7427). Este fato também pode ser observado no
pós-teste (p = 0,7117). Comparando as notas de pré e pós-teste de CG houve uma
diferença estatisticamente significativa (p = 0,0025), o que também ocorreu para a IG (p
= 0,0002). A média da OSCE para CG foi de 7,8 ± 0,52 e para o IG foi 8,4 ± 0,89; em
comparação com essas notas e verificou-se que não existe diferença estatisticamente
significativa (p = 0,0822). A média obtida por CG no pós-teste foi maior do que a média
obtida IG na OSCE, e por IG eles eram equivalentes. O tempo médio de execução da
OSCE para CG foi 479,8 ± 183.3s (468.5s mediana) e de 520,3 ± IG 157s 506s (média),
sem diferença estatisticamente significativa (p = 0,6311) e também para a obtenção da
primeira ventilação eficaz (p = 0,9835). A média de tentativas para inserir o LM por CG
foi de 1,63 ± 0,74 e pelo IG foi de 1,56 ± 0,63 GI. Embora os resultados não indicam
uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos grupos no pós-teste,
os resultados foram maiores para IG. Neste estudo, embora tenham sido utilizados
diferentes estratégias de ensino que abordam a gestão das vias aéreas em caso de
emergência através de LM, os resultados mostram que eles foram efetivos e os
objectivos de aprendizagem foram alcançados, pois houve um aumento nos escores
obtidos no pós-teste e no OSCE em ambos os grupos.
Palavras-chave: Enfermagem em emergências. Estudantes de enfermagem. Manejo
da via aérea. Simulação.

Abstract: Study aimend to evaluate and compare the theoretical and practical
performance of nursing students subjected to teaching and learning strategies,
exhibition-dialogued class, and practical activity in skill lab or simulated class in airway
management in emrgencies through laryngeal mask (LM). this is a study of experimental
desiggn, quantitative approach, intervention type, controlled randomized trials. The
population consisted of students in the eighth semester from the Bachelor's degree of
the university of São Paulo at Ribeirão Preto college of nursing and the sample
consisted of 17 students, randomly assigned to the controlgroup (CG) and the
intervention group (IG). The CG was subjected to exhition-dialogued class followed by
practical activity in skill lab with low-fidelity mannequin and the IG to simulated class in
the lab using the same mannequin. Written evaluation instruments, simulation scenario
and objective structured clinical evaluation in simulation scenario (checklist) were
developed and validated in appearance and content by a commitee of judges. The
strategy for data collection was the workshop entitled "Airway management
inemergencies: use of LM". They were evaluates through written test and the OSCE
(objective Structured Clinical Examination) - structured clinical evalution in Simulation
Laboratory, the latter employing the medium-fidelity mannequin as tool. The activity was
filmed and analyzed by three evaluators. the outcomes were analyzed: theoretical
performance in written and practical test in the OSCE, the OSCE runtime, time to obtain
the first effective ventilation, number of attempts to insert the LM to obtain effective
ventilation. Results: 16 students were female and one male, mean age 24.4 ±4.2 years.
In the pre-test the score average of CG was 6.6 ± 1.0 and of IG was 6.5 ± 0.5 and the
median for both was 6.5. At post-test, the average score of CG was 8.4 ± 0.8 (median
8.5), of IG was 8.6 ±1.1 (median 8.6). Comparing the averages obtained in the pre-test
854

for both groups, there was no statistically significant difference (p=0.7427). This fact
could also be observed in the post-test (p=0.7117).comparing notes of pre and post-test
of CG there was a statistically significant difference (p=0.0025) which also occurred for
IG (p=0.0002). The mean of the OSCE for CG was 7.8±0.52 and for IG was 8,4 ±0,89;
compared to such notes and it was veified that there is no statistically significant
difference (p=0.0822). The average obtained by CG in the post-testwas higher than the
average obtained IG in the OSCE, and for IG they were equivalent. The average
execution time of the OSC for CG was 479.8±183.3s(median 468.5s) and for IG
520.3±157(506s median), with no statistically significant difference (p=0.6311) and also
for obtainig the first effective ventilation (p=0.9835). The average of attempts to insert
the LM by CG was 1.63±0.74 and by IG was 1.56±0.63 GI. Although the results do not
indicate a statistically significant difference between the averages of the groups in the
post-test, the scores were higher for IG. In this study, although different teaching
strategies addressing airway management in emergencies through LM were used, the
results show that they were effective ant the learning objectives have been achieved,
because there was an increase in the scores obtained in the post-test and in the OSCE
in both groups.
Key words: Baccalaureate Nursing Students. Patient simulation. Emergency Nursing.
Airway management. Laryngeal masks.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06012014-155627/en.php

Nº de Classificação: 18634
RIBAS, Camila Rezende Pimenta. Representação social de profissionais de saúde
sobre aspectos emocionais relacionados ao diabetes mellitus. 2013. p. 98. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Processo de cuidar do adulto com doenças agudas e crônicodegenerativas
Orientador: Zanetti, Maria Lúcia
Resumo: Este estudo teve como objetivo identificar as representações sociais de
profissionais de saúde da área de diabetes mellitus sobre aspectos emocionais de
pacientes adultos com diabetes mellitus. Trata-se de uma pesquisa descritiva,
exploratória, de abordagem qualitativa, cujo referencial teórico adotado foi a teoria das
representações sociais. Participaram do estudo 11 profissionais de saúde, de nível
superior, sendo cinco enfermeiras, três psicólogos, uma médica, um educador físico e
uma nutricionista, oriundos de instituições públicas e consultórios particulares. A coleta
de dados ocorreu no período de março de 2012 a maio de 2012. Para tanto, utilizaramse um formulário: contendo os dados sociodemográficos dos profissionais de saúde e
um roteiro de entrevista semiestruturada, com a seguinte questão norteadora: Quais os
significados que você, como profissional de saúde, atribui aos aspectos emocionais
relacionados ao diabetes mellitus? Os dados foram submetidos à técnica de análise de
conteúdo, utilizando-se o software ATLAS.ti - versão 6.2.27, que possibilitou identificar
seis categorias: O paciente deve ser considerado em seus aspectos emocionais e
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comportamentais; Os aspectos emocionais do paciente suscitam uma atitude refratária
ao tratamento; A contenção dos impulsos emocionais por parte do paciente favorece o
controle da doença; O profissional não dá conta de lidar com os aspectos emocionais
do paciente mobilizados pelo tratamento; O profissional reconhece a importância de
compreender os aspectos emocionais do paciente em relação ao tratamento,
vislumbrando potencialidades do paciente para incorporar as mudanças; Os aspectos
emocionais do paciente, relacionados ao tratamento, têm altos e baixos, avanços e
recuos. Os resultados mostraram que, nas representações que os profissionais
elaboram sobre os aspectos emocionais, os pacientes com diabetes são representados
como revoltados, rebeldes e relutantes, aqueles que "dão rasteira" nos profissionais e
cumprem apenas parte do tratamento. Os depoimentos sugerem que os profissionais
de saúde ainda estão pouco capacitados para o cuidado com o paciente com diabetes
quanto aos aspectos emocionais mobilizados pelo tratamento. Apesar de o "caminho do
medo" ser visto como complicado, também é considerado como aquele que leva à
obtenção da mudança de hábitos que podem favorecer o bom controle metabólico. As
representações dos profissionais também levam em consideração a possibilidade de
desenvolver o potencial do paciente para incorporar possíveis mudanças de
comportamento em seus aspectos emocionais, o que pode gerar benefícios para o
controle da doença. Por fim, os depoimentos configuram uma representação social dos
pacientes com diabetes como apresentando altos e baixos, recuos e avanços, no
decorrer do tratamento. Conclui-se que as representações sociais dos profissionais de
saúde não se limitam a apontar os aspectos emocionais intrínsecos ao paciente que
constituem barreiras ao seguimento do plano terapêutico, mas também remetem à
importância da relação estabelecida entre profissional de saúde e paciente. Salientam a
dificuldade do profissional em entrar em contato com os aspectos emocionais do
paciente, em decorrência das repercussões afetivas que estes mobilizam no próprio
profissional. Isso mostra a necessidade de investir na qualificação dos profissionais na
atenção em diabetes.
Palavras-chave: Diabetes. Emocional. Profissional de saúde.

Abstract: This study was aimed at identifying the social representations of health
professionals working with diabetes mellitus about emotional aspects of adult diabetes
mellitus patients. A descriptive and exploratory study was undertaken with a qualitative
approach. Social Representations theory was adopted as the theoretical framework. The
study participants were 11 health professionals with a higher education degree,
including five nurses, three psychologists, one physician, one physical educator and one
nutritionist, working at public institutions and private clinics. Data were collected between
March and May 2012. Therefore, a form was used with the health professionals'
sociodemographic data, as well as a semistructured interview script, based on the
following guiding questions: What meanings do you, as a health professional, attribute to
the emotional aspects related to diabetes mellitus? The data were processed with the
help of the content analysis technique, using the software ATLAS.ti - version 6.2.27,
which permitted the identification of six categories: Patients should be considered in
their emotional and behavioral aspects; Patients' emotional aspects arouse a refractory
attitude towards treatment; Patients' containment of emotional impulses favors disease
control: Professionals are unable to cope with the patients' emotional aspects mobilized
by the treatment; Professionals acknowledge the importance of understanding patients'
emotional aspects with regard to the treatment, envisaging their potential to incorporate
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changes; Patients' emotional aspects related to the treatment come with ups and downs,
advances and relapses. The results showed that, in the representations the
professionals elaborate about the emotional aspects, diabetes patients are represented
as revolted, rebellious and reluctant, patients who attempt to deceive the professionals
and only comply with part of the treatment. The testimonies suggest that the health
professionals still lack training for care delivery to diabetes patients regarding the
emotional aspects the treatment mobilizes. Although the "route of fear" is considered
complicated, it is also considered as the course that leads to the achievement of
changed habits that can favor good metabolic control. The professionals'
representations also take into account the possibility of developing the patients' potential
to incorporate possible behavioral changes in their emotional aspects, which can entail
benefits to control the disease. Finally, the testimonies reveal a social representation of
diabetes patients as experiencing ups and downs, relapses and advances during the
treatment. It is concluded that the health professionals' social representations are not
limited to the indication of intrinsic emotional aspects that represent barriers for
compliance with the therapeutic plan, but also relate to the importance of the relation
established between health professionals and patients. They highlight the professionals'
difficulty to get in touch with the patients' emotional aspects, due to the affective
repercussions these cause in the former. This reveals the need to invest in health
professionals' qualification for diabetes care.
Key words: Diabetes. Health professional. Emotional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06012014-152246/pt-br.php

Nº de Classificação: 18820
OLIVEIRA, Lígia Fumiko Minami Neves de. Gestão de pessoas em hospitais
universitários: situação atual e tendências. 2013. p.176. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Ciampone, Maria Helena Trench
Resumo: Esta pesquisa é um estudo exploratório, descritivo, de natureza prospectiva,
de abordagem quanti-qualitativa. Os objetivos foram: identificar a percepção de
gestores de Hospitais Universitários da cidade de São Paulo, em relação aos fatores
que estariam produzindo novas tendências no gerenciamento de pessoas e quais
mudanças projetam nos modelos de gestão de pessoas; identificar os focos de atenção
e as dificuldades quanto ao gerenciamento de políticas de gestão de pessoas, mediante
as tendências no macrocontexto e mapear as lacunas entre as tendências identificadas,
focos de atenção e dificuldades e as competências requeridas para gestores que atuam
no âmbito da gestão dos hospitais universitários; formular propostas nas quais o
desenvolvimento dos gestores de pessoas na área da saúde esteja alinhado às novas
demandas da próxima década. O estudo teve como cenário três HUs e contou com a
participação de nível estratégico. Para atingir os objetivos formulados, foi empregada a
técnica Delphi, com a finalidade de melhor compreender o cenário atual e a tendência

857

na gestão de pessoas em hospitais universitários. Os resultados mostraram que a
Gestão de Pessoas sofrerá mudanças significativas nos próximos 10 anos (86,7%) pois
deverão incidir predominantemente nas práticas e instrumentos de gestão (50%). As
tendências de mudança no ambiente consideradas de grande impacto e que podem
afetar as decisões sobre estratégias e políticas de gestão de pessoas dos HUS foram: a
busca da qualidade dos processos e produtos, questionamento do papel social da
instituição, cidadania e direitos do consumidor e mudanças na tecnologia aplicada aos
processos produtivos e organizacionais nos HUs. Em relação aos princípios que
orientarão os modelos de gestão de pessoas, cinco foram considerados de alta
relevância: o empowerment, gestão de RH coerente com o negócio da organização,
comprometimento da força de trabalho com os objetivos organizacionais, educação
corporativa e autodesenvolvimento. Constatou-se que estes princípios foram
parcialmente introduzidos e deverão ser os principais focos de atenção dos gestores
para a próxima década. Em relação às políticas de gestão de pessoas, das 13 políticas
de gestão consideradas mais relevantes no futuro, os gestores apontaram: benefícios
proporcionalmente menores na remuneração (média 7,9), benefícios flexíveis definidos
com a participação dos funcionários (média 7,8) e maior poder de decisão das chefias
sobre a remuneração de sua equipe (média 7,5), como tendo alto grau de dificuldade
para implementação dessas políticas na Gestão de Pessoas dos HUs. Em relação ao
Formato da Função RH nos HUs, três tendências foram consideradas relevantes que
serão consideradas nas decisões sobre gestão de pessoas: as decisões passarão para
o gerente da unidade (93,3%), migração de funções de gestão de pessoas corporativas
para as unidades (93,3%) e o principal papel da área será fornecer novos processos e
conhecimentos para os clientes internos (93,3%). Os resultados indicam que o
profissional que trabalhará na função de gestão de pessoas deverá ter três
qualificações consideradas como importantes: experiência profissional na área de
gestão de pessoas, domínio em informática e conhecimentos em gestão de negócios.
As competências consideradas muito importantes foram: trabalho em equipe e
liderança. Os gestores indicaram um conjunto de oito competências, também
relevantes: orientação para resultados, capacidade técnica, flexibilidade, promotor de
mudança cultural e de atitudes, orientação para cliente, motivação, negociação e
capacidade para ouvir e compreender o outro.Conclusão: a gestão de pessoas está em
processo de mudança nos HUs. A formação acadêmica, assim como as instituições
prestadoras de serviços de saúde devem buscar, o alinhamento da formação
profissional, desenvolvendo competências para a gestão de pessoas, como também
contribuir para o desenvolvimento dos profissionais que deverão exercer a função
gerencial, destacando o Programa Pró-Saúde como proposta para uma formação
integrada.
Palavras-chave: Administração de recursos humanos. Administração de serviços de
saúde. Educação em saúde - Tendências.

Abstract: This is an exploratory, descriptive, prospective study, with a quantitative and
qualitative approach. The aims were: to identify the perception of managers of University
Hospitals in the city of São Paulo, in relation to the factors that are producing new trends
in people management and what changes these provoke in the people management
models; to identify the focus of attention and the difficulties regarding the management
of policies for managing people, through the trends in the macro context, and to map the
gaps between the trends identified, foci of attention and difficulties, and the

858

competences required for managers who work in the management context of university
hospitals; to formulate proposals in which the development of managers of people in the
health field is aligned to the new demands of the next decade. The study had three UHs
as the scenario and counted on the participation of the strategic level. To achieve the
formulated aims, the Delphi technique was employed, in order to better comprehend the
current situation and the trends in people management in university hospitals. The
results showed that people management will suffer significant changes in the next 10
years (86.7%) which should focus predominantly on practices and management
instruments (50%). The trends of change in the environment considered high impact and
that can affect decisions on strategies and policies for managing people of the UHs
were: the search for the quality of the processes and products, questioning the social
role of the institutions, citizenship and consumer rights, and changes in technology
applied to the production and organizational processes in the UHs. Regarding the
principles that will guide the people management models, five principles were
considered highly relevant: empowerment, HR management consistent with the
business of the organization, commitment of the workforce with the organizational
objectives, corporate education and self-development. It was observed that these
principles had been partially introduced and will have to be the main focus of attention of
the managers for next the 10 years. Regarding the people management policies, of the
13 management policies considered most relevant for the future, the managers
indicated: proportionately less benefits in the remuneration (mean 7.9), flexible benefits
defined by the participation of the employees (mean 7.8) and greater power of decision
of the directors regarding the remuneration of their staff (mean 7.5) as having a high
degree of difficulty in implementing these People Management policies of the UHs. In
relation to the Format of the HR Function in the UHs, three trends were considered
excellent and that they will be taken into consideration in the decisions regarding people
management: the decisions will go to the manager of the unit (93.3%), migration of
corporative people management roles to the units (93.3%) and the primary role of the
area will be to provide new processes and knowledge for the internal clients (93.3%).
The results indicate that the professional who will work in the role of people
management, must have three qualifications regarded as very important: professional
experience in the area of people management, expertise in IT and knowledge of
business management. The competences considered very important were: teamwork
and leadership. The managers indicated a set of eight competences that are also
relevant: guidance for results, technical expertise, flexibility, promotion of cultural change
and attitudes, guidance for the client, motivation, negotiation and the ability to listen and
comprehend the other.Conclusion: people management is in the process of change in
UHs. The academic formation, as well as institutions providing health services, should
seek both the alignment of the professional formation, developing people management
competences, as well as to contribute to the development of the professionals who will
undertake the management role, highlighting the Pro-Health Program as the proposal for
integrated formation.
Key words: Health education – Trends. Health service administration. Human resource
administration.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-12062013-131621/pt-br.php
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Nº de Classificação: 19111
PASSOS, Andréa Rodrigues. Absenteísmo do pessoal de enfermagem: percepções
e ações de enfermeiros coordenadores de um hospital especializado. 2014. p. 120.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2014.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Kurcgant, Paulina
Resumo: Introdução: O termo absenteísmo, palavra de origem francesa, absentéisme,
significa pessoa que falta ao trabalho, ausência no serviço por diversos motivos,
proposital ou por circunstâncias que não dependem da vontade do trabalhador.
Objetivos: Identificar as taxas de absenteísmo, levantar as ações e decisões que os
enfermeiros coordenadores adotam frente ao absenteísmo, e as ações de impacto
positivo, realizadas frente ao absenteísmo. Método: Descritiva e exploratória adotando o
Estudo de Caso desenvolvido em dois momentos:
na abordagem
quantitativa
foram identificadas as taxas de absenteísmo do pessoal de enfermagem das
unidades estudadas nos anos de 2010 e 2011. Na abordagem qualitativa, os dados
foram coletados mediante a adoção das técnicas da Entrevista e do Grupo Focal. A
análise dos dados quantitativos tomou como base a taxa de 6,7%, preconizada pela
Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 293/04 e dos qualitativos foi efetuada
segundo a proposta da análise temática de Minayo. Resultados: Em 2010 e 2011, das 6
unidades que apresentaram as mais altas taxas de absenteísmo, três são Unidades de
Terapia Intensiva. No entanto, foram evidenciadas, também, taxas elevadas em
unidades como centrais de material esterilizado, ambulatório e internação. Dentre as
unidades com as mais baixas taxas de absenteísmo, duas são de hemodiálise, uma
unidade transfusional, um laboratório, uma de hematologia e um ambulatório clínico. A
análise dos dados obtidos nas entrevistas possibilitou a construção das categorias
temáticas e respectivas Unidade de Significado (US): Elementos constitutivos do
absenteísmo com as US Característica de absenteísmo, Insatisfação no trabalho
e consequências do absenteísmo; ações realizadas frente ao absenteísmo com as US
Ações de caráter institucional e ações de caráter profissional; Ações de impacto positivo
frente ao absenteísmo com as US ações de impacto positivo de caráter institucional e
ações de impacto positivo de caráter profissional. O Relatório Síntese resultante desta
análise foi o elemento disparador do Grupo Focal que permitiu a elaboração das
categorias Elementos constitutivos do absenteísmo com as U.S Características de
absenteísmo e Consequências do absenteísmo e Ações de impacto positivo frente ao
absenteísmo com as U.S Ações de impacto positivo de caráter institucional e Ações
de impacto positivo de caráter profissional. Considerações finais: O presente estudo
corrobora resultados de estudos que atribuem as mais altas taxas de absenteísmo às
especificidades de algumas unidades, caracterizadas por maior exposição dos
profissionais a desgastes físicos e mentais, como as unidades de tratamento intensivo,
que atendem pacientes graves com alta dependência de cuidados. Grande parte
dos motivos/causas
do absenteísmo,
não podem
ser gerenciados, e
principalmente resolvidos, pelos agentes de âmbito decisório das unidades de serviço.
São realizados encaminhamentos para atendimento de problemas pessoais, no
entanto, existem encaminhamentos de caráter institucional que precisam ser
direcionados a agentes organizacionais com maior poder decisório e governabilidade.
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Palavras-chave: Absenteísmo. Enfermagem. Pessoal de enfermagem.

Abstract: Absenteeism is a term f French origin " absentéisme" which means absence
from work for a number of reasons, either voluntary or due to circumstances beyond a
worker‟s own will. The objective of this study is to validate absenteeism, under a given
concrete situation, as a quality indicator of the nursing staff management at an
oncology- specialized hospital. A descriptive and exploratory methodology was adopted
for our case study which was developed in two different stages. Firstly, at the
quantitative approach level, absenteeism rates were determined among nursing staff at
the units studied between 2010 and 2011. Secondly, at the qualitative approach level,
data were collected through the employment of two techniques: interview and focus
group. The analysis of qualitative data was carried out according to Minayo‟s thematic
analysis proposal. The study, of the data obtained from interviews enabled the
development of the following thematic categories and their respective units of meaning:
Absenteeism constitutive elements and the units of meaning
(absenteeism
characteristics, dissatisfaction at work and consequences of absenteeism); Actions
against absenteeism and the units of meaning (actions of institutional character and
actions of professional character); Positive impact actions against absenteeism and
the units of meaning (positive impact actions of institutional character and positive
impact actions of professional character). The synthesis report drawn from such analysis
was the focus group element which triggered the establishment of the following
categories: Absenteeism constitutive elements and the units of meaning (absenteeism
characteristics and absenteeism consequences); Positive impact actions against
absenteeism and the units of meaning (positive impact actions of institutional
character and positive impact actions of professional character).
Key words: Nursing. Absenteeism. Nursing staff.

Nº de Classificação: 19039
CHANES, Marcelo. Conhecimento assimilado e percepção da mediação
pedagógica em ambientes de aprendizagem. 2013. p.155. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Leite, Maria Madalena Januário
Resumo: Introdução. Nossa sociedade vive num momento chamado de condição
Tecno-humana. Este momento tem como principal característica a habilidade de
mudança de processos, posições e estratégias. O ambiente educacional tem a
possibilidade de ressignificar a si mesmo e o uso de inovações tecnológicas nas aulas.
Alunos, educadores, diretores escolares, pais e pesquisadores estão discutindo o
processo educacional nesta nova sociedade. O uso das TICs é um interesse atual dos
pesquisadores na busca de das melhores práticas para o cenário educacional. Aulas
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presencias não são mais o único ambiente de aprendizagem, então, é importante
considerar como os ambientes de aprendizagem presencial e online podem auxiliar os
alunos a assimilar conhecimento. Métodos. Esta pesquisa é um estudo exploratóriodescritivo com uma abordagem quantitativa. O objetivo foi analisar o conhecimento
assimilado e o comportamento das presenças educacional, social e cognitiva em
ambientes presencial e virtual de aprendizagem. O método foi desenvolvido para
analisar uma disciplina realizada em dois ambientes de aprendizagem: presencial e
virtual. Dois sub-delineamentos foram realizados. Uma coleta de dados longitudinal foi
realizada para mensurar o grau de conhecimento antes e depois da exposição dos
alunos à disciplina (independente do ambiente). Um segundo sub-delineamento, a
coleta transversal de dados foi realizada para identificar as presenças educacional,
social e cognitiva por meio da percepção dos alunos, após o término da disciplina. O
estudo foi realizado em uma instituição de ensino superior na região do Alto Tietê São
Paulo. A população de estudo foi composta por alunos de graduação de um curso
oferecido em ambos os ambientes, matriculados na disciplina de estudo no primeiro
semestre de 2012 e aceitaram participar da pesquisa. A disciplina teve o mesmo
professor, estrutura, conteúdo, objetivos e conteúdos. Foram utilizados dois
instrumentos de coleta de dados: o primeiro foi um formulário contendo dez questões
fechadas e de múltipla escolha sobre os conteúdos da disciplina, contendo somente
uma resposta correta; o segundo foi um instrumento que, por meio da escala de Lickert,
permitiu mensurar as presenças educacional, social e cognitiva, por meio da percepção
doa aluno. Tal instrumento foi traduzido e teve sua confiabilidade avaliada pelo teste
Alpha de Cronbarch. Resultados. Trinta e três alunos participaram da pesquisa, sendo
52% no ambiente de aprendizagem presencial e 48% no ambiente virtual. Os alunos
foram caracterizados como mulheres, com renda menor que 2 salários mínimos, com
casa própria e computador e internet no domicílio. A proporção de respostas corretas
no pós teste foi maior que no pré teste (presencial: aumento de 46% para 69%; virtual:
aumento de 46% para 625). O teste Qui-Quadrado/Exato de Fisher demonstrou que as
proporções de respostas corretas no pós teste (em ambos os ambientes) foram
estatisticamente significativas. Entretanto, nenhuma diferença significativa foi
identificada entre as proporções de respostas corretas entre os ambientes. Assim, é
claro que os grupos deste estudo obtiveram o mesmo grau de aprendizado depois da
exposição à disciplina. Mas, um olhar na literatura sobre o desempenho de alunos em
ambientes virtuais de aprendizagem demonstra que o tema é uma preocupação antiga
dos pesquisadores e que não há consenso na literatura, uma vez que os achados
divergem: de um melhor desempenho no ambiente virtual ao desempenho sem
diferenças significativas entre os ambientes virtual e presencial. No entanto, o teste QuiQuadrado/ Exato de Fisher demonstrou que a presença educacional foi melhor
percebida no ambiente virtual, e a presença social melhor percebida no ambiente
presencial. Em ambos os ambientes, a presença cognitiva foi a melhor percebida.A
literatura apresenta que sem a percepção de estar se relacionado com outrem, o aluno
possivelmente não aprenda. Neste estudo, em ambos os ambientes o aluno percebeuse numa relação com outrem, com o professor (no ambiente virtual) e com os pares (no
ambiente presencial). Ainda, a literatura aborda a necessidade do aluno ser
responsável pelo seu conhecimento e aprendizado, demonstrando que, entre a
mediação pedagógica (proporção na qual as presenças educacional, social e cognitiva
são percebidas) e o aprendizado, há a autonomia do aluno conectando um aspecto ao
outro. Ressalta-se que, nenhuma das variáveis independentes de estudo (sexo, idade,
renda, moradia, computador e internet em casa) estiveram associadas
significativamente ao grau de assimilação do conhecimento ou às presenças
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educacional, social e cognitiva. Conclusão. Este estudo alcançou seu objetivos ao
encontrar que ambos os ambientes proporcionaram o aprendizado, sem diferenças
significativas, desde que a disciplina (e seus objetivos e conteúdos) e o professor foram
os mesmos. Ainda, possibilitou compreender que a necessidade do aluno perceber-se
presente no ambiente de aprendizagem por meio da relação com outrem é importante
para seu aprendizado. Entretanto, o estudo teve um número limitado de alunos
participantes. Então, é importante replicar este estudo em outras realidades e para
grupos maiores. E, ainda, é importante analisar o impacto de cada presença dentro do
ambiente de aprendizagem, consolidando os conhecimentos existentes acerca da
mediação pedagógica aplicada a cada tipo de ambiente de aprendizagem.
Palavras-chave: Educação. Educação à distância. Ensino superior.

Abstract: Introduction. Our society lives in a moment called Techno-human Condition.
This moment has as principal characteristic the ability to change processes, positions,
and strategies. It gives for educational environment a possibility to re-analyse itself and
use technological innovations into classes. Students, educators, school directors,
parents and researchers are trying to discuss educational process into this new society.
Use of ICTs is a current interest of researches in order to find the best practices in
educational scenario. Face-to-face is not the only learning environment so it is important
to consider how face-to-face and online learning environments can help students to
develop knowledge. Methods. This research is an exploratory and descriptive study and
had a quantitative approach. The objective was to analyse knowledge built and the
behaviour of educational, social and cognitive presence inside face-to-face and online
learning environments. Method was built to analyse a discipline held in two different
learning environments: face-to-face and online. Two sub-designs were developed. A
longitudinal data collection was made to measure level of knowledge before and after
student exposure to the discipline (regardless of his environment). A second data
collection was done as a transversal design to identify educational, social and cognitive
presence through students perceptions after discipline exposure. It was conducted in a
Private Institution of Higher Education in the State of São Paulo (Brazil). Study
population was composed of students from an undergraduate course offered in both
environments who were enrolled at it in the first half of 2012 and agreed to participate.
Discipline had the same teacher, workload, objectives and contents in both learning
environments. Two data collection forms were used: at first was a form containing ten
closed questions of multiple choice with one correct answer about discipline contents;
second form was a Lickert scale instrument to measure educational, social and cognitive
presence through students perceptions. This second form was translated and had its
reliability tested by Alpha of Cronbarch. Data collection instrument for knowledge
measurement constituted in a form done with closed questions with multiple-choice
answers about the disciplines main subjects, containing only one correct answer. Ten
questions were formulated. Instrument was applied in both environments before and
after the discipline. Results. Thirty-three students participated in the survey, 52% of
them in the face-to-face learning environment, and 48% in the online learning
environment. Students were characterized as women with income less than a US$
600,00 monthly salary, with proper house, computer and broadband Internet. The
proportion of correct answers in the post-test of both groups was higher than pre-test
(face-to-face: increase 46% to 69%; online: increase 46% to 62%). Chi-square statistical
test/ Fishers Exact demonstrated that the proportions of correct answers in post-test (in
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both environments) were statistically significant. However, no significant difference was
identified between the proportions of correct answers in the post-test between
environments. Thus, it is clear that groups in this study had the same degree of learning,
regardless of the environment, after discipline exposure. But a look beneath the
literature about the performance of students in online learning environments realizes that
the topic is an old interesting subject for researchers and there is no consensus, since
the findings diverge: to better performance in online learning environment, for
performance without significant differences between online and face-to-face
environments.However, no significant difference was identified between the proportions
of correct answers in the post-test between environments. Thus, it is clear that groups in
this study had the same degree of learning, regardless of the environment, after
discipline exposure. But a look beneath the literature about the performance of students
in online learning environments realizes that the topic is an old interesting subject for
researchers and there is no consensus, since the findings diverge: to better performance
in online learning environment, for performance without significant differences between
online and face-to-face environments. However, Chi-square test/ Fishers Exact
demonstrated that educational presence was better perceived inside online learning
environment, and social presence inside face-to-face environment. Cognitive presence
was the most perceived in both environments. Literature presents that probably without
any perception of interaction with other students could not learn. In this study, in both
environments, students perceived a relationship with other, with teacher (inside online
learning environment) and peers (inside online learning environment) Literature also
reinforce the need of student be responsible by his knowledge and learning
demonstrating that between pedagogical mediation (proportion in which educational,
social and cognitive presence are perceived) and learning, there is students autonomy
connecting those aspects. None of independent variable of study (sex, age, income,
proper house, computer and broadband internet) were significantly related to knowledge
and educational, social and cognitive presence. Conclusion. This study achieved its
goal, finding the fact that both environments enabled learning without significant
differences, since the discipline (and its objectives and contents) and the teacher are the
same. Though, study allowed comprehension of students need of perceiving him
present inside learning environment through relationship with other is important for
learning. However, this study has a limited number of students participating on it. So, it
is important to replicate it in other realities and for higher groups. And, it is also important
to analyse the impact of each presence inside learning environment consolidating
existent knowledge about pedagogical mediation inside each type or learning
environment.
Key words: Distance education. Education. Higher education.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-13032013-123730/pt-br.php

Nº de Classificação: 18952
LARA, Enilda Maria de Sousa. Trajetória de gestantes/puéperas em uma unidade de
cardiologia fetal de um hospital filantrópico: uma abordagem etnográfica. 2014. p.
244. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2014.

864

Área de Concentração: Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfermagem e
em saúde
Orientador: Melleiro, Marta Maria
Resumo: Introdução: A vivência e a lógica do usuário acerca do atendimento recebido
nos serviços de saúde são imprescindíveis para reorganização e implementação das
ações de saúde, representando, assim, uma das maneiras de se avaliar a qualidade e a
segurança nessas instituições. Objetivo: Compreender a experiência de
gestantes/puérperas acerca do atendimento recebido na Unidade de Cardiologia Fetal
de um Hospital Filantrópico. Caminho metodológico: Trata-se de um estudo qualitativo,
de cunho etnográfico, cujo cenário cultural foi a Unidade de Cardiologia Fetal do
Hospital do Coração de São Paulo. As participantes foram oito gestantes/puérperas
atendidas na referida instituição de saúde. A coleta de dados foi realizada, após
anuência dos Comitês de Ética, por meio da observação participante e da entrevista, no
período de agosto de 2012 a agosto de 2013. Os dados foram apresentados na forma
de narrativa e analisados de acordo com Janesick. Achados: Das narrativas emergiram
doze categorias culturais, a saber: A descoberta da gravidez não planejada; O
enfrentamento do diagnóstico de cardiopatia congênita; A esperança na sobrevivência
do bebê Mudança no estilo de vida; O apoio de familiares e de amigos; O acesso à alta
complexidade: para onde ir? A chegada a São Paulo: o medo do desconhecido; Os
avanços
tecnológicos
versus
gestação
de
alto
risco;
O
apego
à
religiosidade/espiritualidade; O apoio recebido do terceiro setor/rede social; O
fortalecimento do vínculo familiar frente às dificuldades advindas com a trajetória da
doença; A luta, o luto e as conquistas e A avaliação da Unidade de Cardiologia Fetal.
Para a análise interpretativa foi adotado o referencial da Trajetória da Doença Crônica,
que tem por pressupostos a ruptura biográfica, o impacto do tratamento na vida diária e
no cuidado à saúde e adaptação e o manejo da doença, proposto por Michael Bury.
Considerações finais: Esta investigação permitiu ter uma visão compreensiva da
percepção das gestantes/puérperas com relação à Unidade de Cardiologia Fetal,
interpretar e incorporar suas vivências, de modo a qualificar o cuidado e,
consequentemente, o cenário deste estudo.
Palavras-chave: Antropologia cultural. Gestação de alto risco. Qualidade de serviços
de saúde.

Abstract: Introduction: The experience and logic of the health service user about the
care received are essential for the reorganization and implementation of health actions,
thus representing one way to assess the quality and safety in these services. Objective:
To understand the experience of pregnant women/puerpera about the care received in a
Fetal Cardiology Unit of a Philanthropic Hospital. Methods: This is a qualitative study
using an ethnographic approach, focusing on the cultural scenario of the Fetal
Cardiology Unit of the Hospital for the Heart of Sao Paulo. The participants were eight
pregnant women/puerpera who received care in this Fetal Cardiology Unit. The data
collection was carried out after the Ethics Committees had given their consent, through
participant observation and interview, from August 2012 to August 2013. The data were
presented in narratives and analyzed according to Janesick. Findings: The following
twelve cultural categories emerged from the narratives: The discovery of an unexpected
pregnancy; Facing the diagnosis of a congenital heart disease; Hope in the survival of
the baby Change in lifestyle; Support of family and friends; Access to high complexity
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care: Where to go? Arriving at Sao Paulo: fear of the unknown; Advances in technology
versus high risk pregnancy; Attachment to religiosity/spirituality; Support of the third
sector/social network; Strengthening family relationships to face difficulties arising from
the disease trajectory; The fight, the grief and the achievements; and Assessing the
Fetal Cardiology Unit. The Chronic Illness Trajectory framework was used for the
interpretative analysis, which is based on the assumptions of biographical disruption, the
impact of treatment on everyday life and own health care, and adaptation and disease
management, proposed by Michael Bury. Final considerations: This study provided a
comprehensive view of the perception of the pregnant women/puerpera regarding the
Fetal Cardiology Unit; the interpretation and incorporation of their experiences make it
possible to qualify the health care, and thus the scenario of this study.
Key words: Cultural anthropology. Highrisk pregnancy. Quality of healthcare.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-18072014-111301/pt-br.php

Nº de Classificação: 19032
LIMA, Wilma Resende. Estilo de vida e sua associação com a longevidade de
idosos muito velhos de Aracaju, SE. 2014. p.162. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: A senescência e a senilidade: desafio no cuidar em saúde
Orientador: Ciosak, Suely Itsuko
Resumo: A longevidade é um processo inevitável, irreversível e de extrema importância
para a civilização. A população de idosos de 80 anos ou mais tem aumentado,
demandando atenção e compromisso por parte dos profissionais de saúde. Conhecer o
processo de envelhecimento envolve o estudo de vários fatores, dentre eles, o estilo de
vida que pode estar relacionado a maior longevidade desses idosos muito velhos.
Portanto, o objetivo geral deste estudo foi avaliar o estilo de vida e sua associação com
a longevidade de idosos muito velhos do município de Aracaju-SE. Metodologia: estudo
descritivo-exploratório, transversal, com abordagem quantitativa. O cenário de estudo
foi o município de Aracaju, uma das capitais do nordeste que apresentou crescimento
acelerado do número de idosos nos últimos 40 anos. Os critérios de inclusão para a
população foram: idosos cadastrados nas Unidades de Saúde da Família, de ambos os
sexos, com 80 anos ou mais, que deveriam atingir o mínimo de 19 pontos no MiniExame do Estado Mental (MEEM). Foram realizadas entrevistas estruturadas por meio
de três formulários: um com dados do MEEM; outro com dados socioeconômico e
demográfico, de saúde, de nutrição e de longevidade e o terceiro com dados do Perfil
do Estilo de Vida Individual (PEVI)-Pentáculo do Bem-Estar. Para a análise dos dados,
foi aplicada a estatística descritiva. Para a análise da associação entre PEVI e perfil
socioeconômico e demográfico, de saúde, de nutrição e de longevidade, bem como
para o conhecimento da consistência interna do formulário PEVI, foram utilizados testes
estatísticos. Resultados: Foram entrevistados 524 idosos muito velhos, a faixa etária
variou de 80 a 108 anos, com prevalência de idosos entre 80 a 85 anos, predominância
do sexo feminino, baixa escolaridade, mais da metade eram viúvos, aposentados,
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católicos, residentes em casa própria. Com relação ao PEVI Pentáculo do Bem-estar - a
maioria obteve referência para um bem-estar positivo para os determinantes nutrição,
comportamento preventivo, relacionamento sociale controle do stress. Somente o
determinante atividade física apresentou predominância de índice negativo para o bemestar. Houve associação estatisticamente significativa com a longevidade para as
variáveis: idade, escolaridade, consumo diário de verduras e legumes, de feijão, de
hortaliças, ingestão de água, de leite integral ou semi-desnatado, de suco natural, chá e
de café, a condição de saúde e ter plano de saúde. Quanto aos fatores de longevidade
que tiveram associação significativa temos: avós/bisavós que viveram mais de 80 anos,
contato pessoal familiar e atividade social. Os resultados do PEVI apresentaram
adequada consistência interna, com medidas psicométricas confiáveis para avaliar o
estilo de vida de idosos nesta faixa etária. Conclusões: A aplicação do instrumento
PEVI em uma faixa etáriaaté então pouco explorada mostrou a possibilidade de
identificar e diagnosticar o perfil do estilo de vida dos idosos muito velhos, permitindo
estabelecer uma associação entre os componentes do pentáculo com a longevidade.
Dessa forma, os resultados proporcionaram o perfil do estilo de vida desses idosos que
podem constituir uma base de informações para que os profissionais de saúde realizem
intervenções de saúde, seja no cuidado, orientação e planejamento, buscando
proporcionar um envelhecimento saudável e de qualidade.
Palavras-chave: Envelhecimento. Estilo de vida. Idosos muito velhos.

Abstract: Longevity is an unavoidable process, irreversible and of extreme importance
to civilization. The population of over-80 elderly has increased, demanding attention and
commitment of health professionals. Learning about the aging process involves the
study of several factors, among them, lifestyle which can be related to greater longevity
of these very aged elderly. Therefore, the general objective of this study was to evaluate
lifestyle and its association to longevity or very old elderly of Aracaju-SE (Brazil).
Methodology: descriptive-exploratory study, cross-sectional, quantitative approach.
Study setting was the City of Aracaju, one of the capitals of Brazilian Northeast which
showed a rapid growth in the number of elderly in the last 40 years. Inclusion criteria to
population were: elderly registered in Family Health Unities, from both sexes, over-80,
19 or more points in Mini-Mental State Examination (MMSE). Structured interviews were
performed by means of three forms: one with MMSE data; another with socioeconomic,
demographic, health, nutrition and longevity data and a third one with Individual Lifestyle
Profile data, Welfare Pentacle (PEVI). To data analysis, descriptive statistics was
applied. To analysis of association between PEVI and socioeconomic, demographic,
nutrition and longevity profile, as well as knowledge about internal consistence of the
PEVI form, statistical tests were used. Results: 524 very old elderly were interviewed,
their age group between 80 and 108 years-old, with 80-85 elderly prevalence, female
predominance, low schooling, most of them widowers, retired, catholic, living in own
home. On what concerns PEVI Welfare Pentacle most of them obtained reference of a
positive welfare for the determiners of nutrition, preventive behavior, social relationship
and stress controlling. Only determiner physical activity presented predominance of
negative index to welfare. There was statistically significant association to longevity to
the variable: age, schooling, daily consumption of vegetables, beans and greenery,
water, whole or semi-skimmed milk, natural juice, tea and coffee intake, the healthy
condition and having health insurance. On what concerns longevity factors which had
significant association, we have: great-grandparents and grandparents which lived 80
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years or more, personal family contact and social activity. PEVI results showed
appropriate internal consistency, with reliable psychometric measures to assess elderly
lifestyle in this age group. Final thoughts: PEVI instrument application to an age group
until then underexplored showed the possibility of identifying and diagnosing very old
elderly lifestyle, allowing the establishment of an association between the pentacle
components and longevity. This way, results provided the lifestyle profile of these elderly
which can constitute a basis of information for health professionals to perform health
interventions in care, orientation or planning, targeting to provide a healthy and quality
aging.
Key words: Aging. Elderly very old. Lifestyle.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-26062014-121118/pt-br.php
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MAGALHÃES, Ana Paula Nogueira de. Acidentes de trânsito com adultos e suas
consequências após a alta hospitalar. 2014. p. 113. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Faro, Ana Cristina Mancussi
Resumo: Introdução: Os acidentes de trânsito representam um dos principais
problemas de saúde da atualidade, atingindo principalmente os adultos em faixa
produtiva de vida. Além das mortes, esses eventos podem resultar em incapacidades e
outras implicações para as vítimas e seus familiares. Objetivo: O presente estudo
propôs-se a avaliar os acidentes de trânsito com adultos e suas consequências após a
alta hospitalar. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo coorte retrospectivo,
realizado na cidade de Arapiraca, Alagoas, ano de 2011. Os dados foram obtidos por
meio dos registros de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito no serviço de
atendimento pré-hospitalar, na unidade de emergência de referência para traumas e
durante a realização de entrevistas domiciliares. Estatísticas descritivas e teste de
regressão logística múltipla foram utilizados. Resultados: Dentre as vítimas estudadas
(n=105), houve predomínio do sexo masculino (72,3%), na faixa etária de 20 a 29 anos
(42,8%), de cor parda (63,8%), baixa escolaridade (61,9%), casado/união estável (59%)
e que trabalhavam principalmente como vendedores (18,1%). Os motociclistas
predominaram entre as vítimas (84,7%), sendo a queda de moto o tipo de acidente mais
frequente (35,2%). Os acidentes de trânsito ocorreram principalmente nos domingos
(29,5%), na faixa horária da noite (35,2%) e na zona urbana do município (66,6%). A
fratura foi a lesão mais comum (37,1%), sendo os membros inferiores (32,3%) a região
mais acometida pelos traumas. O atendimento realizado pelo serviço pré-hospitalar teve
uma média de 38 (dp=14,6) minutos. Quanto à permanência hospitalar, houve média de
6,6 dias (dp= 11,4), quando os procedimentos mais realizados foram os curativos e as
suturas (32,3%). Identificou-se, por meio do Índice de Barthel, que, no período entre
seis e dezoito meses após o acidente, 33,3% dos indivíduos apresentaram dependência
significativa ou total. Cor da pele, tipo de acidente, tempo resposta, tempo de
transporte, procedimentos realizados durante o atendimento hospitalar, tempo de
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hospitalização e tipo de saída hospitalar foram os fatores associados à dependência
funcional após o acidente. Quanto à situação de produtividade, verificou-se que 61%
das vítimas retornaram ao trabalho após o trauma. Conclusões: Os resultados obtidos
neste estudo permitem estabelecer um panorama das consequências dos acidentes de
trânsito para a vida pessoal e profissional de suas vítimas e fornecem subsídios para
melhoria da assistência e estratégias de prevenção.
Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Ferimentos e lesões. Motociclistas.

Abstract: Introduction: Road traffic accidents are one of the major health problems
today, affecting mainly adults in their productive life. Besides the deaths, these events
can result in disability and other implications for the victims and their families. Objective:
the present study aimed at evaluating the road traffic accidents and their consequences
in adults after hospital discharge. Method: This is a quantitative study, a retrospective
cohort conducted in the town of Arapiraca, Alagoas, 2011. Data were obtained through
the records of assisted victims of road traffic accidents in the pre hospital care service to
the emergency unit of reference for trauma and during home interviews. Descriptive
statistics and multivariate logistic regression were used. Results: Among the victims
studied (n=105), were predominantly male (72,3%), aged 20-29 years old (42,8%),
mulatto (63,8%), low education (61,9%), married/common-law marriage (59%) and
working mainly as sellers (18,1%). Motorcyclists are predominant among the victims
(84,7%), with the fall of the motorbike the most frequent type of accident (35,2%). Traffic
accidents occurred mainly on Sundays (29,5%) in the night time (35,2%) and urban area
(66,6%). The fracture was the most common injury (37,1%) and lower limbs (32,3%) the
region most affected by trauma. The service performed by the prehospital care had an
average of 38 (sd=14,6) minutes. As for the hospital stay, there was an average of 6,6
days (sd=11,4), while the most common procedures were the dressings and sutures
(32,3%). It was identified by means of the Barthel Index, which, in the period between
six and eighteen months after the accident, 33,3 % of patients had significant or total
dependence. Skin color, type of accident, response time, transport time, procedures
performed during hospital care, hospitalization and type of hospital output were the
factors associated with functional dependence after the accident. Regarding the
situation in productivity, it was found that 61% of the victims returned to work after
trauma. Conclusions: The results of this study provide a structured overview of the
consequences of road traffic accidents for the personal and professional lives of its
victims and provide information for improving care and prevention strategies.
Key words: Accidents. Motorcycles. Wounds and injuries.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-15072014-120720/pt-br.php
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VASCONCELOS, Ana Paula Lemos. Pais doadores no transplante hepático
pediátrico. 2014. p. 165. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2014.
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Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Faro, Ana Cristina Mancussi e
Resumo: Introdução: No transplante de fígado intervivos os pais são considerados
candidatos inatos a doar uma parte do seu fígado para salvar a vida do filho. Essa
modalidade de transplante estabeleceu-se no Brasil como alternativa para suprir a
escassez de órgãos cadavéricos no decorrer dos anos. É uma técnica onde o receptor
infantil recebe de 20 a 25% do fígado de um doador adulto. Essa cirurgia é considerada
de baixo risco, uma vez que a ressecção do segmento empregado como enxerto,
conforme encontrado em estudos, implica em mortalidade de apenas 0,3% e não exige
transfusão de sangue. Objetivo: Compreender a experiência dos pais-doadores na
situação do transplante de fígado do seu filho. Metodologia: Estudo de abordagem
qualitativa teve como referencial metodológico a história oral de vida , utilizando como
referencial teórico a trajetória da doença crônica. O cenário deste estudo foi o
ambulatório de Hepatologia Pediátrica do Hospital Universitário de Sergipe, onde
participaram da pesquisa sete pais/mães que doaram parte do fígado para seus filhos.
Através de uma entrevista aberta utilizaram-se as seguintes questões norteadoras: Qual
é a sua vivência na trajetória do transplante de fígado de seu filho; O que significa ser
um doador vivo. Os textos foram transcritos, textualizados e transcriados extraindo
deles o tom vital. Resultados: A caracterização dos colaboradores apresentou cinco
mães e dois pais, variando entre 28 e 43 anos, onde o tempo de doação variou de oito
meses a doze anos. O diagnóstico de Atresia de Vias Biliares em seis (85,7%) das sete
crianças foi a principal causa do transplante hepático, seguida da Síndrome de Budal
Chiari (14,3%). A modalidade de assistência ao binômio pai/filho foi majoritariamente
subsidiada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou através do modelo de Filantropia
estabelecido pelo Hospital Sírio Libanês (HSL). Discussão: A atitude motivacional para
a doação é a expressão de laços emocionais autênticos e profundos como é o caso do
pai para filho, estabelecendo uma relação muito íntima e delicada entre eles, na 10 qual
o órgão transplantado se tornou um símbolo dessa ligação específica. Segundo o
modelo de Bury (1997) a ruptura biográfica caracteriza-se a partir do início dos
primeiros sintomas da doença hepática de seus filhos, manifestando-se pelo luto do
filho ideal ao constatar a sua doença crônica. Na fase do impacto do tratamento e
cuidado à saúde observou-se que o transplante hepático gerou um grande impacto na
família devendo ser considerado por toda a equipe. Na fase de adaptação e manejo da
doença os pacientes com doença crônica buscam a melhor qualidade de vida possível
adaptando-se às condições da sua doença. Considerações finais: A doença hepática e
o transplante representaram um desafio para os pais doadores e suas famílias, visto
que durante a trajetória da doença passaram por uma série de dificuldades financeiras,
rearranjos nos papéis familiares, afastamento físico do casal e dos outros filhos,
vivenciando diversas situações de estresse por conta da doença.
Palavras-chave: Doadores vivos. Pais. Transplante hepático.

Abstract: Introduction: In a living donor liver transplant, parents are considered "innate"
candidates to donate part of their liver to save the life of their child. This type of
transplant established itself in Brazil as an alternative to address the shortage of
cadaveric organs over the years. It is a technique whereby the child recipient receives
20-25% of the liver from an adult donor. This surgical procedure is considered low risk
since resection of the segment to be used as a graft, as found in studies, suggests a
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mortality rate of only 0.3% and does not require a blood transfusion. Objective: To
understand the experience of parental donors during a liver transplant to their child.
Methods: A qualitative study with a methodological background in the oral history of life
using the path of chronic illness as a theoretical framework. The setting for this study
was the Liver Pediatrics outpatient clinic of the University Hospital of Sergipe where
seven parents who donated a part of their livers to their children participated in the
research. An open interview used the following guiding questions: What is your
experience in the path of your childs liver transplant?. What does it mean to be a living
donor?. The texts were transcribed with the vital tone removed. Results: The group of
participants consisted of five mothers and two fathers, between the ages of 28 and 43
years old, where the donation time ranged from eight months to twelve years. The
diagnosis of biliary tract atresia in six of the seven children (85.7%) was the leading
cause of liver transplant, followed by the Budal Chiari syndrome (14.3%). The modality
of assistance to the binomial parent / child was largely subsidized by the Unified Health
System (SUS) or through the philanthropy model established by the Syrian-Lebanese
Hospital (HSL). Discussion: The motivation to donate is an expression of authentic and
deep emotional ties such as those which exist between parent and child, establishing a
very intimate and delicate relationship between them, in which the transplanted organ
has become a symbol of that specific connection. Following the model of Bury (1997),
biographical break characterizes 12 itself from the beginning of the first symptoms of
liver disease in children, manifesting itself through the mourning of an ideal child when
he becomes aware of his chronic disease. At the stage of the Impact of treatment and
health care, it was observed that the liver transplant had an enormous impact on the
family which should not be discounted by anyone on the team. At the stage of
adaptation and treatment of the disease, patients with chronic disease seek the best
quality of life possible while adapting themselves to the conditions of their disease. Final
conclusion: Liver disease and the transplant represented a challenge for parent donors
and their families, since during the course of the disease they underwent a series of
financial difficulties, rearrangements in family roles, physical distance from their spouses
and other children, all while living through various stress related situations directly
related to the illness.
Key words: Living donors. Liver transplantation. Parents.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-16072014-130600/pt-br.php

Nº de Classificação: 19065
PEREIRA, Janaína Ferro. Significado de amamentar para mulheres residentes em
uma comunidade de alta vulnerabilidade social no interior de Alagoas. 2013. p.
189. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Silva, Isilia Aparecida
Resumo: O contexto social de pobreza exige práticas efetivas para a garantia de
qualidade e segurança alimentar de crianças, entre elas a amamentação. No entanto,
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os índices de aleitamento materno entre populações de baixa renda não se mostra
promissor, indicando a necessidade de se conhecer como se dá o processo de prática
do aleitamento materno em comunidades que vivenciam a pobreza. Este estudo teve os
objetivos: Compreender o significado de amamentar e como se desenvolve a prática de
amamentação da mulher moradora da Comunidade Mangabeira, próxima ao aterro
sanitário da cidade de Arapiraca-Alagoas. Adotou-se o método qualitativo, tendo como
referencial teórico o Interacionismo Simbólico, Modelo Pesando Riscos e Benefícios; a
estratégia do DSC para organização dos dados. Foram coletados dados quantitativos
para caracterização biológica e social da mulher e sobre a prática de amamentação,
que ampliaram, de forma descritiva, o entendimento da experiência de amamentação
das 35 mulheres participantes do estudo, residentes na comunidade, que sobrevivem
da catação de material reciclado e que tinham tido a experiência de amamentar pelo
menos um de seus filhos. Os resultados mostram que elas têm baixa escolaridade e
renda não superior a dois salários mínimos, a média de idade é 36,2 anos, com taxa de
fecundidade de 4,2 filhos por mulher. Apenas 58,3% das mulheres referem ter
amamentado exclusivamente seus filhos e a mediana de AM é 22,3 meses, sendo
maior que a mediana para os estados do Nordeste. Com base nos dados qualitativos,
emergiram três temas explicativos da experiência de amamentar: Determinada a
amamentar: do saber à necessidade; Prática de amamentar: cuidado familiar e coletivo;
Fragilidades na valorização da amamentação. A amamentação é utilizada como recurso
contra a fome do recém-nascido, pois dificilmente as mulheres conseguem adquirir
alimentos de outras fontes, mas ao mesmo tempo o aleitamento materno mostra uma
prática frágil do pondo de vista das escolhas dessas mulheres, podendo ser substituído
por outro alimento quando é possível obtê-lo. Essa prática está sujeita à condição e
disponibilidade física e emocional da mulher para amamentar, apesar de reconhecida a
sua importância para suprir a necessidade da criança. Não sendo valorizada pela sua
importância em si, a amamentação é vista como uma experiência normal, previsível e
habitual, a ser incorporada no seu cotidiano enquanto for possível ou necessária. O
significado da amamentação para essas mulheres mostra-se como sendo uma
experiência nem boa, nem ruim, mas apenas normal. Considerações finais: Além de
medidas sociais de distribuição de benefícios para as famílias carentes, urge o
acompanhamento de mães e lactentes dessas famílias, para garantir a valorização e
oportunidade do AME e práticas que favoreçam a segurança alimentar de crianças e
adultos que vivem em situações de extrema pobreza como as aqui retratadas.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Pobreza. Saúde da mulher.

Abstract: The social context of poverty demands effective practices to assure nutritional
quality and safety for children, including breastfeeding. Nevertheless, breastfeeding
rates in low-income populations are far from promising, pointing at a need to identify
how breastfeeding is carried out in poor communities. The objectives of the present
study were: to understand the meaning of breastfeeding and how it takes place among
the women living in the Mangabeira Community, located near the municipal sanitary
landfill of Arapiraca, Alagoas state, Brazil. The qualitative method was used, with
Symbolic Interactionism and the Weighing Risks and Benefits Model as the theoretical
frameworks; and the Corporate Sustainable Development strategy was used to organize
the data. Quantitative data were collected for the biological and social characterization of
the women and of the breastfeeding practice. Through a descriptive approach, this
analysis improved the understanding of the breastfeeding experience of the 35 study
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subjects. The participants were women living in the referred community, who survive by
collecting recyclable material, and who had breastfed at least one of their children. The
results reveal that the women have a low education level, income of two minimum
salaries or less, mean age of 36.2, and a fecundity rate of 4.2 children per woman. Only
58.3% of the women reported having exclusively breastfed their children, and the
breastfeeding median was 22.3 months, i.e., higher than that of Brazilian Northeastern
States. Based on the qualitative data, three explanatory themes emerged from the
breastfeeding experience: Determined to breastfeed: from knowing to needing; The
breastfeeding practice: family and collective care; Weaknesses in valuing breastfeeding.
Breastfeeding is used as a resource against the newborn's hunger, as the women face
difficulties to obtain food from any other sources. Breastfeeding is also noticed as a
fragile practice from the standpoint of the women's choices, as it can be replaced when
other alternatives are available, and is subject to the woman's physical and emotional
conditions, regardless it being acknowledged as important in meeting the child's needs.
Because the importance of breastfeeding is undervalued, it is seen as a common,
predictable and habitual experience, which is incorporated in one's everyday life
whenever possible or needed. The meaning of breastfeeding to these women is
revealed as being a merely common experience, one that is neither good nor bad.
Conclusions: In addition to the social measures to provide benefits for poor families,
there is an urgent need to follow the mothers and breastfeeding women of these
families, so as to assure the valorization and opportunity of exclusive breastfeeding and
the practices that favor the nutritional safety of children and adults living in extreme
poverty, as those described herein.
Key words: Brest feeding. Poverty. Women's health.
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Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, saúde e enfermagem
Orientador: Silva, Isilia Aparecida
Resumo: O processo de amamentação, além de sua importância para a criança e
benefícios de toda ordem, maternos, infantil e social, também pode representar um
esforço físico e emocional para a mulher, sendo considerado um período no qual a
nutriz enfrenta situações estressantes e de desconfortos. Considera-se que estes
elementos, se não resolvidos devidamente, podem marcar negativamente a experiência
de amamentar e levar à decisão materna de interromper o aleitamento. Com vistas a
buscar a compreensão dessa experiência para a nutriz, quanto aos (des)confortos por
ela experimentados, este estudo teve como objetivos: compreender a percepção da
nutriz acerca dos (des)confortos identificados e expressos por ela, na prática da
amamentação, e verificar a possível relação entre os (des)confortos percebidos pela
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nutriz com a sua prática da amamentação. Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa,
que teve como referencial teórico a Teoria de Conforto de Kolcaba (1991) e a estratégia
do DSC para organização dos dados. Participaram deste estudo vinte e quatro nutrizes
primíparas, residentes em Chapecó (SC), maiores de 18 anos, entre 30 e 90 dias pósparto, que estavam amamentando ou que amamentaram os filhos por pelo menos 30
dias. Foram construídos três temas emergidos dos dados: TEMA 1 A PRÁTICA DA
AMAMENTAÇÃO: UMA BUSCA POR CONFORTO; TEMA 2 O SOFRIMENTO NA
AMAMENTAÇÃO; TEMA 3 A SATISFAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO. Os temas
demonstram que a mulher está exposta aos vários contextos de (des)confortos
descritos na Teoria do Conforto. Também, busca encontrar os estados de conforto,
especialmente relacionados aos desconfortos físicos, de alívio, bem-estar e
transcendência, que são encontrados pela adaptação constante da prática e manejo da
amamentação, e na vivência mais ampla do aleitamento, como uma experiência
gratificante e qualificadora de seu papel materno. O estudo demonstrou que as
dimensões e estados de conforto se inter-relacionam e a nutriz, ao experimentar o
desconforto, busca adotar estratégias que promovam o conforto, priorizando, porém, o
bem-estar e atendimento das necessidades do filho. Os elementos causadores de
desconfortos se expressam e são percebidos mais facilmente no contexto físico, bem
como a busca pelo conforto ambiental. No entanto, os desconfortos do tipo emocional e
social podem conflitar com a visão do papel materno, mas são sucumbidos, sublimados
e superados à medida que a nutriz encontra sentido de plenitude no processo de
amamentar.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Conforto humano. Puerpério.

Abstract: The breastfeeding period, besides its importance to the child and benefits of
all sorts, including maternal, infantile and social ones, can also represent a physical and
emotional effort to the woman, being considered a period in which the nursing mother
faces stressful situations and discomforts. It is considered that these elements, if not
properly solved, can negatively mark the experience of breastfeeding and make the
mother stop breastfeeding. Focusing on understanding this experience to the nursing
mother, regarding the (dis)comforts experimented by her, this study aimed at:
understanding the nursing mother´s perception about the (dis)comforts identified and
expressed by her in the breastfeeding practice and verifying the possible relation
between the (dis)comforts noticed by the nursing mother and her breastfeeding practice.
A qualitative research was developed, having the Comfort Theory by Kolcaba (1991) as
its theoretical reference and using the DSC strategy to organize the data. Twenty-four
primiparous nursing mothers, who live in Chapecó (SC), above 18 years old, from thirty
to ninety days after the delivery, who were breastfeeding or who breastfed their children
for at least thirty days took part in this study. Three themes were elaborated from the
data, THEME 1- BREASTFEEDING PRACTICE: SEARCHING FOR COMFORT;
THEME 2- BREASTFEEDING SUFFERING; THEME 3- BREASFEEDING
SATISFACTION, which demonstrate that the woman is exposed to several contexts of
(dis)comforts described by the Comfort Theory. Also, aiming at finding the comfort states
since the relieve, specially related to physical discomforts, well-being and the
transcendence, that are found in constant adaptation of the breastfeeding practice and
handling, and in the wider breastfeeding experience, as a gratifying and qualifying
experience of the maternal role. The study demonstrated that the dimensions and the
comfort states are interrelated and the nursing mother, when experiencing the
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discomfort, looks for adopting strategies which promote the comfort, yet prioritizing the
well-being and providing the child´s necessities. The elements which cause discomfort
express themselves and are perceived more easily in the physical context, as well as in
the search for environmental comfort. However, the social and emotional discomforts
can conflict with the maternal role´s vision, but are yielded, sublimated and overcome as
the nursing mother finds the plenitude sense in the breastfeeding process.
Key words: Breastfeeding. Human comfort. Postpartum period.
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tradição e interculturalidade. 2013. p. 313. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Sociedade, Saúde e Enfermagem
Orientador: Silva, Isilia Aparecida
Resumo: A população indígena brasileira sofre um acelerado e complexo processo de
mudanças nos diversos aspectos de sua vida, inclusive quanto à prática de
amamentação, à alimentação e ao reflexo no estado nutricional infantil, decorrentes do
contato com não indígenas. Diante disso, buscou-se conhecer a prática da
amamentação, da alimentação e o estado nutricional de crianças indígenas com até
cinco anos de idade, em uma aldeia localizada na região oeste do estado de São Paulo.
Realizou-se um estudo etnográfico, segundo os pressupostos teórico e metodológicos
de Cliford Geertz 1, com a associação estatística para a descrição do estado nutricional
das 24 crianças que atendiam aos critérios do estudo e 31 mulheres, mães e familiares
das crianças do estudo, que auxiliavam nos cuidados alimentares das crianças. Os
dados objetivos, sobre o estado nutricional infantil, foram coletados em prontuários, por
medidas antropométricas das crianças e entrevistas estruturadas com as mães; os
qualitativos foram obtidos por meio de entrevistas em profundidade com as mães, avós
e bisavós. A análise das narrativas obtidas resultou em um conjunto de categorias
antropológicas agrupadas em dois temas: "Aleitamento: tradições e crenças indígenas"
e "As comidas indígenas: reflexo da interculturalidade", dos quais emergiu o tema
central: "A alimentação infantil, o movimento entre a tradição e a interculturalidade". A
alimentação infantil, considerando a prática da amamentação e da oferta de alimentos
para as crianças, neste estudo, aparece em um movimento entre a tradição e a
interculturalidade, em que inexiste o aleitamento exclusivo, mas há manutenção de
aleitamento materno para crianças até aos cinco anos. O leite de vaca in natura é
considerado o que sustenta, mas amamentar é um costume mantido pelas mulheres,
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para nutrir também a dimensão emocional da criança. Os chás são oferecidos,
precocemente, para a cura de doenças. Os leites industrializados e os aditivos lácteos
são inseridos na comunidade em situações específicas pelos não indígenas. Os
alimentos sólidos são introduzidos às crianças com idade entre os quatro e seis meses,
sendo escolhidos conforme a sua disponibilidade no cultivo doméstico e possibilidade
de aquisição. A principal comida consumida é o caldo de feijão misturado com arroz ou
batata cozida amassada. As tradições se misturam aos novos hábitos decorrentes do
contato com a cultura não indígena. Isso já é refletido no estado nutricional das crianças
com o surgimento de casos de sobrepeso infantil.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Estado nutricional. Nutrição infantil.

Abstract: Brazilian indigenous people suffers a rapid and complex process of changes
in many aspects of your life, even regarding breastfeeding practices, nutrition and the
effects on infant nutritional status resulting from contact with non-indigenous people.
Therefore, it was aimed to investigate the practice of breastfeeding, feeding and
nutritional status of indigenous children younger than five years old in a village located in
the western region of the State of São Paulo. Was conducted an ethnographic study
according to the theoretical and methodological assumptions of Clifford Geertz, with
statistical association to describe the nutritional status of 24 children who met the study
criteria and 31 women, mothers and families of the children in the study, who assisted in
nutritional care of children. Objective data on child nutritional status were collected from
medical records by anthropometric measures and structured interviews with mothers;
qualitative data were obtained through in-depth interviews with mothers, grandmothers
and great-grandmothers. The analysis of the narratives obtained resulted in a set of
anthropological categories grouped into two themes: "Breastfeeding: traditions and
indigenous beliefs" e "Indigenous meals: the interculturality reflection", from which
emerged the central theme: "Infant feeding, movement between tradition and
interculturality". Infant feeding, considering breastfeeding and children provision of food,
in this study, appears in a movement between tradition and interculturality, in which
exclusive breastfeeding does not exist, but there is maintenance of maternal food for
children up to five years old. Cow's milk "in natura" is considered what "sustains", but
breastfeeding is a custom maintained by women to also nurture the emotional dimension
of the child. Teas are offered routinely to cure diseases. The Industrialized milk and the
milk additives are inserted in specific situations in the community by non-indigenous
people. Solid food are introduced to children aged between four and six months, chosen
according to their availability in the domestic cultivation and possibility of acquisition.
The main food consumed is the bean soup mixed with rice or mashed baked potato.
Traditions mingle with new habits resulting from contact with non-indigenous culture.
This is already reflected in the nutritional status of children with the emergence of cases
of childhood overweight.
Key words: Breastfeeding. Child nutrition. Nutritional status.
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Nº de Classificação: 19068
SALIM, Natália Rejane. Contextos de nascimento: experiências, sentidos e práticas
de cuidado. 2014. p. 257. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Gualda, Dulce Maria Rosa
Resumo: O parto é um evento que envolve múltiplos aspectos. Natureza e cultura
estão em constante inter-relação no processo de dar à luz. Os contextos em que a
experiência do nascimento ocorre são capazes de gerar diferentes sentidos,
percepções, práticas e encontros durante este processo. Este estudo teve como
objetivo compreender os sentidos do parto e as práticas de cuidado em três diferentes
contextos da assistência obstétrica através das vozes de mulheres e profissionais.
Conceitos da Antropologia do Nascimento foram utilizados como referencial teórico.
Trata-se de um estudo de metodologia qualitativa na abordagem etnográfica. O estudo
foi realizado nos contextos de Centro Obstétrico; Centro de Parto Humanizado e Casa
de Parto, situados em uma área carente da zona sul de São Paulo. Os dados foram
coletados através de entrevista semiaberta e observação participante, com anotações
em diário de campo. Foram entrevistadas dezoito mulheres que vivenciaram o parto
nestes contextos e quinze profissionais da assistência obstétrica que atuam nestes
locais, sendo eles gestores, enfermeiras obstétricas e médicos obstetras. A análise dos
dados foi organizada de acordo com cada contexto através de dois eixos: 1. As vozes
dos gestores e profissionais; 2. As vozes das mulheres. Apoiados em tais eixos, seis
temas foram desenvolvidos: Características do contexto e a forma de organização dos
serviços; Práticas de cuidado e assistência ao parto; Sentidos da Humanização; As
experiências durante o processo de nascimento; Os discursos sobre os contextos; Os
sentidos do Parto. Os resultados mostraram os diferentes valores, sentidos do parto e
das práticas de cuidado na assistência obstétrica em cada um dos contextos estudados,
elementos esses traduzidos nas experiências das mulheres. O processo do parto vivido
pelas mulheres é permeado por uma rede de interações entre os atores participantes da
cena do parto, teorias, valores, artefatos e práticas. Esta dinâmica rede revelou os
sentidos que envolvem a assistência ao parto e a posição que a mulher ocupa na cena
do nascimento.
Palavras-chave: Humanização da assistência. Parto. Saúde da mulher.

Abstract: Childbirth is an event that involves multiple aspects. Nature and culture are in
continuous interrelation in giving birth process. The contexts in which the birth
experience happens can bring forth different meanings, perceptions, practices and
encounters along this process. This investigation intended to analyze the meanings of
childbirth and care practices in three different contexts of obstetric care by the voices of
women and professionals. Based on anthropological birth concepts, this study uses a
qualitative methodology in an ethnographic approach. The investigation was developed
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at the Obstetric Center, Center for Humanized Birth and Birth Center, all in a poor area
in southern of São Paulo. All the data was picked up by means of semi-open interviews
and participant observation, with notes in a diary. Eighteen women who experienced
childbirth in these contexts and fifteen obstetrical care professionals who work in these
places (managers, midwives and obstetricians) were interviewed. Data analysis was
organized according to each context through two central lines: 1. The managers voices
and professionals. 2. Womens voices: experiences during the birth process. Based on
such lines, six themes were developed: Characteristics of the context and service
organization; Care practices and delivery care; Meanings of humanization; Discourses
on contexts; Meanings of Childbirth. The results showed different values, meanings and
practices of childbirth care in each context, which were translated into the experiences of
women. The process of childbirth experienced by women is surrounded by a network of
interactions between the actors involved in the birth scene, theories, values, artifacts
and practices. This network dynamics showed the senses that underlie birth care and
womens place in the birth scene.
Key words: Childbirth. Humanization of care. Women's health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-16072014-114924/pt-br.php

Nº de Classificação: 18651
TAVARE, Clodis Maria. A saúde reprodutiva das mulheres portadoras e exportadoras de hanseníase em uma capital do Nordeste-Brasil. 2013. p.131. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Almeida, Ana Maria
Resumo: A detecção de casos novos de hanseníase permanece elevada no mundo,no
Brasil e em Alagoas.Trata-se de uma importante morbidade e leva a incapacidades
físicas, preconceito e estigma. A ênfase dada à saúde reprodutiva de mulheres
portadoras e ex-portadoras de hanseníase deve-se ao fato de a gestação induzir
recidivas, exacerbar lesões pré-existentes e aumentar a evolução da forma
indeterminada para outras formas clínicas, o que exigem um acompanhamento para
uma prática anticonceptiva segura.O objetvo geral foi identificar a saúde reprodutiva de
mulheres portadoras e ex-portadoras de hanseníase. Trata-se de um estudo descritivo
de corte transversal com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado em 28 Unidades
Básicas de Saúde(UBS) dos 07 distritos sanitários do município de Maceió/ Alagoas. O
médico e o enfermeiro foram quem mais orientaram sobre os métodos, em seguida, os
amigos, rádio e revistas. Em relação `a aquisição destes métodos, o maior índice foi a
UBS. Concluímos que as mulheres em idade fértil com hanseníase estão sendo pouco
aconselhadas para a anticoncepção, tornando-as susceptíveis ao risco de uma gravidez
indesejável, levando-as a apresentar reações imunológicas graves.
Palavras-chave: Anticoncepção. Epidemiologia. Hanseníase.
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Abstract: The detection of new leprosy cases remains high in the world , in Brazil and in
Alagoas.This is an important morbidity and leads to physical disability , prejudice and
stigma. The emphasis on reproductive health of women suffering and former carriers of
leprosy is due to the fact that pregnancy induce relapses , exacerbates pre - existing
injuries and increase the evolution of indeterminate forms into other clinical forms this
requires follow-up for a safe contraceptive practice. The overall objective was to identify
reproductive health infected women and former carriers of leprosy . This is a descriptive
cross-sectional study with a qualitative approach . The study was conducted in 28 Basic
Health Units (BHU ) of the 07 health districts of the city of Maceió / Alagoas . The doctor
and nurses where the ones who more oriented on the contraceptive methods , followed
up by friends , radio and magazines . In relation to acquisition of the contraceptive
methods , the highest rate was in UBS . We conclude that women of childbearing age
with leprosy are lacking contraception orientation, making them susceptible to the risk of
an unwanted pregnancy , leading them to develop severe immune reactions .
Key words: Epidemiology. Contraception. Leprosy.

Nº de Classificação: 18622
ABUD, Ana Cristina Freire. Atenção em Diálise Peritoneal no domicílio. 2013. p. 158.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Epistemologia das Ciências da Saúde
Orientador: Zanetti, Maria Lúcia
Resumo: Estudo quantitativo, descritivo, transversal, visando avaliação da estrutura, do
processo e do resultado em diálise peritoneal domiciliar. Participaram 90 pacientes em
diálise peritoneal domiciar de municípios em Sergipe de novembro de 2011a julho de
2012. Foi empregado o referncial teórico da avaliação de cuidados em saúde proposta
por Donabedian (1980). A coleta de dados foi realizada por meio deentrevista e
observação sistematizada em domicílios com pacientes e cuidadores e por meio de
consulta aos prntuários de saúde. Foram utilizados os programas Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versão 20 e Epi info versão 3.5.1 do Centers for Disease
Control and Prevention- CDC e para a análise testes paramétricos e não áraétricos. em
relação ao componente estrutura o espaço predominante para a realização da diálise
peritoneal foi o quarto (98,9%). Havia rachaduras nas paredes em 15,5% e infiltrações
em 11,1% dos domicílios. A água era tratada em 87,7% das casas e com rede de
esgotamento sanitário em 76,6%. Em 76,6% das residências constatou-sde a existência
de pia para higienização das mãos localizada no quarto. Quanto aos pacientes 41,1%
estavam na faixa etária entre 60 a 79 anos, 56,7% do sexo masculino, baixa
escolaridade 40,0% e renda percapta menor que um salário miínimo para 64,5%. As
comorbidades mais prevalentes foram a hipertensão artrial e o diabets mellitus. Quanto
ao componente processo, faltas as consultas médicas foram de 38,9%. 51,1%
pacientes realizavam DPA e 53,3% utilizavam o catetr Tenckhoff cuff duplo. Constatouse a falta de registro nos prontuários da troca do equipo obedecendo ao prazo de
validade para 43,3% dos pacientes. A solução dialíticq em 26,7% das casas estava
armazenadadiretamente sobre o piso. 11,1% dos pacientes não tinha registro do
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dialisato efluente após o procedimetno dialítico. Quanto ao componente resultado
constatou-se que 42,1% apresentaram um ou mais episódios de peritonite. Pacientes
com dois anos ou mais de tratamento apresentaram maior chance de peritonite
(p=0,01). A mediana de tempo da terapia foi de 23 meses. Houve associação entre
ocorrência de peritonite e as variáveis integridade das paredes (p<0,026), troca do
equipo fora da validade (p<0,049) e núemor de faltas nas consultas médicas, (p=0,01).
Quanto à infecção no orifício de saída do cateter peritoneal (IOS), 62,2% pacientes
tivram um ou mais episódios. Houve associação entre IOS e renda familiar (p<0,019),
não capacitação do cuidador ou paciente (p<0,019), não capacitação do cuidador ou
paciente (p<0,028) e tempo de tratamento (p=0,015). 16,7% dos pacientes
apresentaram como complicações mecânicas a drenagem inadequada. 88,9% dos
pacientes referiram estar satisfeitos com a diálise peritoneal no domicílio. Os
componentes relacionados à estrutura, processo e resultado mostraram que pacientes
e cuidadores estão expostos a riscos que podem agravar o estado de saúde. Ressaltase a importância da visita domiciliar e a educação permanente, comotambpem o
estabelecimentode parcerias com os profissinais da Estratégia de Saúde da Família sob
a supervisão do enfermeiro da Clínica de Diálise, a fim de desenvolver ações de
cuidado seguro para a prevenção de compilações no paciente em diálise peritoneal
domiciliar.
Palavras-chave: Assitência domiciliar. Avaliação em saúde. Diálise peritoneal.

Abstract: This is a quantitative, descriptive and cross-sectional study, aimed at the
assessment, the structure, the process and the outcome in peritoneal dialysis at home.
the participants were 90 patients undergoing peritoneal dilysis at homem in
municipalities of the Sergipe State during the period from November 2011 to july2012.
The theoretical framework of the health care assessment, proposed by donabedian
(1980), was employed. Data collection was performed through interviews and systematic
obsdervation in households with patients and caregivers and through consultations with
medical records. We used the programs Statistical package for social sciences (SPSS),
version 20, and EpiInfo, vrsion 3.5.1, from the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), and , for analysis, paramentric and non-parametric tests. Regarding
the component 'structure', the predominant space for the accomplishment of peritoneal
dialysis was the room (98,9%). There were cracks in the walls in 15,5% and infiltration in
11,1% of households. the waterwas treated in 87,7% of the houses and there was a
sewage system in 76,6% of them. 76,6% of the surveyed households had a sink for
hand-washing located in the room. As for patients, 41,1% were aged between 60 and 79
years, 56,7% were males, 40,0% had low schooling and 64,5 % had a per capita income
lower than a minimum wage. The most prevalent comorbidities were arterial
hypertension and diabetes mellitus. Regarding the component 'process', the absences
to medical visits reached 38.9% oif patients performed APD and 53,3% udes the double
Tenckholff cuff catheter. It was found a lack of registration in the medical records of the
exchange of the unit in line with the expiration date to 43,3% of patients. The dialytic
solution in 26,7% of homes was directly stored on the floor. 11,1% of patients had no
record of the effluent dialysate after the dialysis procedure. Regarding the component
'outcome', it was found that 42,1% showed one or more episodes of peritonitis. Patients
with two or more years of treatment showed a higher chance of peritonitis (p=0,01). The
median of therapy time was of 23 months. There was an association between the
occurrence of peritonitis and the variables 'integrity of walls' (p<0,026), 'exchange of unit
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out of date'(p<0,049) and "number of absences in medical consultations (p=0,01).
Regarding infections int he exit orifice of the peritoneal catheter (IOS), 62,2% of patients
had one or more episodes. there was an association between 'IOS' and 'family income'
(p<0,019), 'lack of training of the caregiver or the patinet' (p<0,028) and ' treatment time'
(p=0,015). 16,7% of patients showed inadequate drainages as mechanical
complications. 88, 9% of patients reported being satisfied with peritoneal dialysis at
home. The components relates tro the structure, process and outcome showed that
patinets and caregivers are exposed to risks that may aggravate the health condition. It
should be emphasized the importance of home visits and continuing education, as well
as the establishment of partnerships with professionls of the family health strategy,
under the supervision of tje dialysis clinic's nurse, in order to develop actions for safe
care to prevent complications in patients undergoing peritoneal dialysis at home.
Key words: Peritoneal dialysis. Health assessment. Homecare assistance.
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RIBEIRO, Renata Perfeito. Prevalência da Síndrome
Metabólica entre
trabalhadores das equipes médicas e de enfermagem de um hospital do Paraná e
sua associação com estresse ocupacional, ansiedade e depressão. 2012. p.160.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prática social e profissional em saúde
Orientador: Marziale, Maria Helena Palucci
Resumo: Entre as doenças relacionadas às atividades laborais exercidas na área da
saúde estão aquelas ligadas aos riscos ou às cargas que os trabalhadores estão
sujeitos,entre elas a Síndrome Metabólica, o estresse, a ansiedade e a depressão. As
hipóteses foram (H1) existe associação entre o estresse ocupacional apresentado pelos
trabalhadores das equipes médica e de enfermagem que atuam em hospitais e a
Síndrome Metabólica e (H2) existe associação entre a ansiedade e depressão
apresentados pelos trabalhadores das equipes médica e de enfermagem que atuam em
hospitais e a Síndrome Metabólica. O objetivo desta pesquisa foi identificar a
prevalência da Síndrome Metabólica entre trabalhadores das equipes médica e de
enfermagem e sua associação com estresse ocupacional, ansiedade e depressão. O
referencial teórico adotado nesta pesquisa foi pautado no Modelo de Demanda Controle proposto por Alves et al.(2004), Theorell (1996), e Theorell e Karasek (1996)
para análise da relação entre estresse e trabalho e nos pressupostos conceituais de
Chandola,Brunner e Marmot (2006) sobre os fatores predisponentes a Síndrome
Metabólica e, também,na concepção de Botega et al. (1998)sobre ansiedade e
depressão relacionados ao trabalho. Este é um estudo descritivo, correlacional,
realizado com 260 trabalhadores do Hospital Universitário de Londrina, com a coleta de
dados sendo realizado entre os meses de agosto de 2011a agosto de 2012. Os
instrumentos utilizados para a coleta de dados foram o Job Stress Scale (JSS),Escala
Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), questionário com características
sóciodemográficas e ocupacionais dos trabalhadores e a avaliação das variáveis para o
diagnóstico da Síndrome Metabólica.Os dados foram processados por meio do software
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Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 15.0. Não existe associação
significativa entre as variáveis:apresentar a Síndrome Metabólica e pertencer às
equipes de enfermagem ou médica,apresentar a Síndrome Metabólica e praticar
atividades físicas, apresentar Síndrome Metabólica e ter o hábito de comer carne
vermelha, apresentar Síndrome Metabólica e ter o hábito de fumar, apresentar estresse
e pertencer às equipes médica ou de enfermagem, apresentar Síndrome Metabólica,
comer carne vermelha e pertencer à equipe de enfermagem,apresentar Síndrome
Metabólica, fumar e pertencer a equipe de enfermagem,apresentar Síndrome
Metabólica, fumar e pertencer à equipe médica apresentar Síndrome Metabólica,ingerir
bebidas alcoólicas e pertencer à equipe de enfermagem, apresentar Síndrome
Metabólica,ingerir bebidas alcoólicas e pertencer à equipe médica,apresentar a
Síndrome Metabólica e a prática de atividades físicas e pertencer à equipe médica,
apresentar estresse e pertencer à equipe de enfermagem ou médica, apresentar
ansiedade e pertencer às equipes médica ou de enfermagem, apresentar depressão e
pertencer às equipes médicas ou de enfermagem.Existe associação significativa entre
as variáveis: apresentar síndrome metabólica e ingerir bebidas alcoólicas, apresentar
síndrome metabólica e o estresse, apresentar estresse e ter renda salarial do
trabalhador entre 2.000,00 a 3.000,00, apresentar síndrome metabólica e a prática de
atividades físicas na equipe de enfermagem, apresentar síndrome metabólica e
ansiedade.A consistência interna dos instrumentos foi de (a=0,786) e (a=0,773).
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde ocupacional. Síndrome metabólica.

Abstract: Among the diseases related to work activities performed in healthcare are
those related to the risks or burdens that workers are subject, including the metabolic
syndrome, stress and anxiety and depression. The hypotheses were (H1) there is an
association between occupational stress presented by the employees of the medical and
nursing staff working in hospitals and the Metabolic Syndrome and (H2) there is an
association between anxiety and depression presented by workers in medical and
nursing teams working in hospitals and Metabolic Syndrome. The objective of this
research was to identify the prevalence of metabolic syndrome among workers in
medical and nursing teams and its association with occupational stress, anxiety and
depression. The theoretical approach in this research was guided in Demand Model Control proposed by Alves et al. (2004), Theorell (1996) and Karasek and Theorell
(1996) to analyze the relationship between stress and work and conceptual assumptions
of Chandola, Brunner and Marmot (2006)on the predictor Metabolic Syndrome and also
in designing of Botega et al.(1998) on anxiety and depression related to work. This is a
descriptive, correlational study was conducted with 260 workers at the University
Hospital of Londrina, with data collection taking place between the months of August
2011to August 2012.The instruments used for data collection were the Job Stress Scale
(JSS) at the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire with
sociodemographic and occupational characteristics of workers and the evaluation of the
variables for the diagnosis of metabolic syndrome. The data were processed using the
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 15.0.There is no significant
association between the variables present the Metabolic Syndrome and belong to the
nursing or medical staff, present
the Metabolic Syndrome,and physical
activity,presenting Metabolic Syndrome and have the habit of eating meat, presenting
Metabolic Syndrome and have the habit of smoking,presenting stress and belong to the
medical or nursing staff, presenting Metabolic Syndrome, eating meat and belong to the

882

nursing staff, presenting Metabolic Syndrome, smoking and belong to the nursing staff,
presenting Metabolic Syndrome, smoking and belong to the medical staff, presenting
Metabolic Syndrome,alcoholic beverages and belong to the nursing staff, presenting
Metabolic Syndrome, alcoholic beverages and belong to the medical staff, Metabolic
Syndrome and present physical activity and belong to the medical team, presenting
stress and belong to the nursing staff or medical, presenting anxiety and belong to the
teams medical or nursing, presenting depression and belong to the medical or nursing
staff. There is a significant association between the variables: present the Metabolic
Syndrome and drinking alcohol, present the Metabolic Syndrome and stress, stress and
provide an income wage worker from 2000.00 to 3000.00, presenting the Metabolic
Syndrome and physical activity in nursing staff, presenting Metabolic Syndrome and
anxiety. The internal consistency of the instruments was (= 0.786) and (= 0.773).
Key words: Metabolic Syndrome. Occupational Health. Nursing.

Nº de Classificação: 18569
PAIVA, Luciana. Qualidade de vida relacionada à saúde e retorno ao trabalho de
vítimas de acidentes de trânsito. 2013. p. 101. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Rossi, Lídia Aparecida
Resumo: Os acidentes de trânsito representam um complexo problema de saúde
pública. Os indivíduos com lesões e sequelas adquiridas, em decorrência deste trauma,
podem ter comprometimentos no retorno ao trabalho e na saúde física e mental, os
quais podem se refletir na qualidade de vida do indivíduo. Estudo de coorte longitudinal
com objetivo de avaliar o retorno ao trabalho e o estado de saúde percebido das vítimas
de acidente de trânsito, imediatamente após a alta hospitalar e seis meses após a
hospitalização. as variáveis de interesse investigadas foram: mecanismo do trauma,
ansiedade, depressão e capacidade funcional. A amostra foi composta de pacientes
admitidas na Unidade de Emergência, de outubro de 2011 a outubro de 2012, vítimas
de trauma moderado e grave por acidentes de trânsito, que trabalhavam ou realizavam
os afazeres do lar antes do trauma, maiores de 18 anos de idade e que apresentavam
boas condições cognitivas. Os dados foram analisados utilizando os testes t student
para amostras pareadas, proporção e intervalo de confinaça (IC) 95% correspondente,
regressão linearmúltipla e odds radio bruto e ajustado. O nível de sifnificância adotado
para os testes estatísticos foi de 0,05. O grupo estudado apresentou idade média de 33
anos (Desvio-padrão= 12,7), 78,4% eram do sexo masculino, com baixa escolaridade.
O veículo mais frequente nos acidentes foi a motocicletam com predominância de
acidentes nos finais de semana e no período noturno. As extremidades inferiores e
superiores foram as regiões corporais mais traumatizadas. O tempo médio de
permanência hospitalar foi de 11 dias (D.P.= 10,7). As complicações mais comuns
foram as infecções nosocomiais, e 97,1% dos pacientes necessitaram de tratamento
cirúrgico. Os participantes do estudo reportaram melhor percepção do estado de saúde,
seis meses após a alta e houve diferença estatisticamente significante (p=0,01). Ao
considerar as possíveis variáveis obtidas na alta hospitalar comopreditoras para a

883

determinação do estado geral de saúde, seis meses após a alta, os resultados da
análise de regressão linear múltipla indicaram que apenas a medida do estado de
saúde geral foi estatisticamente significante (p < 0,001). Das vítimas de acidente de
trânsito, 52% retornaram ao trabalho seis meses após a alta hospitalar e 4,9%
apresentaram mudança de ocupação em consequência das condições pós-traumáticas.
Das variáveis coletdas na alta hospitalar, a ansiedade (p=0,54), a dpressão (p=0,99), a
alteração da capacidade funcional (p=0,42) e o mecanismo do trauma (p=0,51) não
forma esttisticamente siginificantes em relação ao retorno ao trabalho. A avaliação da
qualidade de vida aos seis meses, pós-alta hospitalar, pelo questionário genérico SF36, mostrou que os indivíduos que retornaram ao trabalho apresentaram melhor
avalização em todos os domínios, se comparados à vítimas que nãop retonrnaram às
atividades laborais no mesmo período. houve associação siginicativa do retonro ao
trablaho com os domínios dor, capacidade funcional, aspectos físicos, estado geral de
saúde, aspectos sociais , aspectos emoncionais e saúide mental. Os resultados obtidos
podem subsidiar a prática da equipe multiprofissional na prevenção de fatores que
possam afetar a qualidade de vida e o retorno a trabalho.
Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Qualidade de vida. Reabilitação. Trabalho.

Abstract: Traffic accidents stand for a complex problem of public health. Individuals with
injuries and sequelae acquired as a result from this trauma can have difficulties when
returning to work and also difficulties related to physical and mental health, which can
reflect on the quality of the individual's life. This longitudinal cohort study aimed to
evaluate the return to work and the perceived health status from the traffic accident
victims immediately after hospitaldischarge and six months after hospitalization.
Variables of interest investigated were: mechanism of injury, anxiety, depression and
functional capacity. Sample was constituted by patients admitted to an Emergency Unit,
from october 2011 to october 2012, victims from moderate and severe trauma by traffic
accident, who used to work or perform housekeeping activities before the trauma, over
18 years old and that presented good cognitive conditions. Data were analyzed using t
student tests for paired samples, proportion and confidence interval (IC) 95%
corresponding, multiple regrression analysis and calculate and adjust odds ratios. Level
of significance adopted for the statistical tests was 0.05. Group studied showed average
age of 33 years (Standart Deviation = 12,7), 78,4% were male, with low educational
level. The most frequent vehice in accidents was the motorcycle, with mainly accidents
at the weekends and at night. Upper and lower extremities were the most traumatized
body areas. Average time of hospital stay was 11 days (D.P. = 10.7). The most common
complications were nosocomial infections and 97.1% of the patients needed surgical
treatment. The participants reported improvement in the perceived health status six
months after hospital discharge and there was statistically significant difference (p=
0.01). Considering the possible variables obtained in hospital discharge as predicting for
determining the general health condition, six months after discharge, results from
multiple regression analysis indicated that only the general health condition was
statistically significant (p<0.001). From the traffic accident victims, 52 % returned to work
six months after hospital discharge and 4.9% presented occupational changing because
of post-traumatic conditions. From the variables collected at hospital discharge, anxiety
(p=0.54), depression (p=0.99), alteration of functional capacity (p=0.42) and trauma
mechanism (p= 0.51) were not statistically significant with the return to work. evaluation
by the generic questionnaire SF-36 of quality of life at six months after hospital
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discharge showed that the individuals who returned to work presented better evaluation
in all domains if domains if compared to the victims who did not return to work activities
at the same period. There was significant association of the return to work with the
domains of pain, functional capacity, physical aspects, general health condition, social
and emotionalaspects and mental health. Results obtained can support the practice of
the multiprofessionalteam in preventing factors that can affect the quality of life an the
return to work.
Key words: Traffic accidents. Work. Quality of life. Rehabilitation.

Nº de Classificação: 18605
FURUYA, Rejane Kiyomi. Programa educativo com seguimento por telefone para
pacientes submetidos à intervenção percutânea: ensaio clínico controlado e
aleatorizado. 2013. p. 217. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Cuidar
Orientador: Rossi, Lidia Aparecida
Resumo: A intervenção coronária percutânea (ICP) é um dos tratamentos para
pacientes com doença arterial coronária (DAC). O contato por telefone tem sido
utilizado por profissionais da area da saúde para o seguimento do paciente e da família
no cuidado com diversascondições crônicas, incluindo a DAC. Objetivo: Desenvolver,
implantar e avaliar um programa educativo com seguimento por telefone durante o
periodo de quatro meses após a alta hospitalar,para pacientes submetidos à ICP com o
objetivo de melhorar o estado de saúde percebido, a autoeficiência, à adesão aos
medicamentos e o estado emocional desses pacientes, bem como comparar desfechos
do Programa Educativo com os de serviços de rotina hospitalar. Método: Ensaio clínico
controlado e aleatorizado, realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto. Conclusão: O Programa Educativo com o seguimento por telefone é
uma intervenção promissora para melhorar o estado de saúde percebido e para reduzir
a ansiedade de pacientes submetidos à ICP. Pode ser necessário aperfeiçoar a
intervenção para que haja efeitos na autoeficácia e na depressão.Os instrumentos para
medidas de autoeficácia e de adesão aos medicamentos precisam ser melhorados.
Palavras-chave: Educação de pacientes como assunto. Educação em saúde.
Enfermagem.

Abstract: Percutaneous coronary intervention (PCI ) is one of the treatments avaiable
for coronary artery disease (CAD )patients . The phone contact has been used by health
professionals in the area to monitor the patient and family in the care of chronic
conditions, including CAD. Objective: To develop to implement and evaluate an
educational program with follow-up by telephone during the period of four months after
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hospital discharge for patients undergoing PCI with the aim of improving the state of
perceived health, self-efficacy , adherence to medications and state emotional these
patients and to compare outcomes with the educational program of routine hospital
services . Method : randomized controlled clinical trial , conducted at the Hospital of the
Faculty of Medicine of Ribeirão Preto. Conclusion: The educational program with followup by phone is a promising intervention for improving perceived health status and
reduce the anxiety of patients undergoing PCI. It may be necessary to improve the
intervention so there effects on self-efficacy and depressão.Os instruments for
measures of self-efficacy and medication adherence need to be improved .
Key words: Health education. Patient education as topic. Nursing.

Nº de Classificação: 18664
SILVA, Flávia Janólio Costacurta Pinto da. Avaliação da qualidade do serviço de
saúde: a visão do cliente. 2014. p.115. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prática social e profissional em saúde
Orientador: Laus, Ana Maria
Resumo: A mensuração da satisfação do usuário quanto ao serviço recebido, passou a
ser considerada um elemento de avaliação da qualidade dos serviços de saúde. Diante
disso, buscou-se avaliar o grau de satisfação dos usuários internados no Hospital
Universitário (HU) de Sergipe quanto à qualidade do serviço hospitalar.Trata-se de um
estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa e de corte transversal,
desenvolvido em três unidades de internação com pacientes de 18 a 80 anos,
alfabetizados ou não e que permaneceram internados por um período mínimo de 48 a
72 horas. A coleta de dados ocorreu em dois momentos distinto, denominados período
letivo e período não letivo. Foram entrevistados 305 usuários do serviço de ambos os
sexos. Diante disso, verifica-se que, embora o grau de satisfação dos usuários do HU
tenha sido caracterizado como aceitável, pelo presente estudo constata-se lacunas na
qualidade do serviços, as quais até então estavam ocultas as vistas dos gestores desse
serviço. Esses resultados constituem importante ferramenta, à medida que, fornecem
dados específicos de como os clientes percebem o serviço prestado, e deste modo,
facilitam a tomada de decisões, a fim de melhorar a qualidade do serviço. Recomendase a implantação de um processo de avaliação contínuo sob a óptica do usuários no
HU.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde. Qualidade da assistência à saúde.
Satisfação do paciente.

Abstract: The measurement of user satisfaction as the service received came to be
considered an element of assessing the quality of health services. Given that it was
sought to assess the level of satisfaction of the users hospitalized in the University
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Hospital (UH ) of Sergipe on the quality of hospital service.It is an exploratory ,
descriptive study with quantitative approuach developed in three inpatient units with
patients 18-80 years old, literate or not and who remained hospitalized for a minimum
period of 48-72 hours. Data collection occurred at two distinct moments denominated as
term and academic period. 305 service users were interviewed in both sexes. Given this,
it is verified that , although the level of satisfaction of users of HU has been
characterized as acceptable by the present study it is shown gaps in the service quality,
which until then the views of managers of this service were hidden. These results are
important tool providing specific data on how customers perceive the service provided,
and in this way, facilitate decision making in order to improve the quality of service. It is
recommended the implementation of a continuous evoluation process under the users
optical in HU.
Key words: Patient satisfaction. Quality of health care. Health services evaluation.

Nº de Classificação: 18652
SOUZA, Elizabeth Moura Soares de. Fragilidade em idosos institucionalizados:
aplicação da Edmonton Frail Scale associada à independência funcional. 2013. p. 154.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Rodrigues, Rosalina Aparecida Partezani
Resumo: O envelhecimento da população brasileira tornou-se uma das principais
preocupações dos gestores da área da saúde. Para manter o idoso com um
envelhecimento ativo é necessáriaa preservação da independência e da autonomia.A
institucionalização interfere nessa autonomia, deixando, muitas vezes, o idoso mais
frágil. O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de fragilidade de idosos que vivem em
instituições de Longa Permanência(ILPI) e sua relação com a independência funcional.
Trata-se de um estudo observacional e prospectivo com abordagem quantitativa.Foram
entrevistados 112 idosos residentes em ILPIs da cidade de Maceió/ Alagoas.A coleta de
dados foi feita no período de agosto de 2012 a janeiro de 2013. O instrumento de coleta
de dados foi composto por dados demográficos e socioeconômicos, Mini-Exame do
Estado Mental (MEEM), presença de comorbidades/problemas de saúde, Escala de
Depressão Geriátrica (GDS), Índice de Barthel e Escala de Fragilidade de
Edmonton(EFS). A análise de dados realizou-se através de distribuições de frequência
e de medidas de tendência central e dispersão.A correlação do nível de independência
funcional com fragilidade dos idosos foi significante, negativa e forte.
Palavras-chave: Atividades cotidianas. Fragilidade. Idoso.

Abstract: The aging of the Brazilian population has become one of the main concern for
administrators in the health area .Assuring aged individuals with an active aging requires
the preservation of their independence and autonomy. Institutionalization interferes in
this autonomy and often, makes the aged individual even more frail . The aim of this
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study was to evaluate the level of frailty of elderly individuals living in homes for the aged
institutions ( LTCF ) and its relation with functional independence . This is an
observational prospective study using a quantitative approach which involved the
interview of 112 elderly residents in NHs of Maceió Alagoas. Data were collected in
theperiod between August 2012 to January 2013. The instrument of data collection
included demographic and socioeconomic data , Mini - Mental State Examination
(MMSE) , comorbidities/health problems , Geriatric Depression Scale (GDS) , Barthel
Index and Scale Fragility of Edmonton (EFS) . Data were analysed by means of
distributions of frequency and measures of central and dispersion tendency. The
correlation of the level of functional independence with frailty in the elderly was
significant , strong and negative .
Key words: Aged. Frailty. Activities of daily living.

Nº de Classificação: 18657
PHILBERT, Larissa Angélica da Silva. Proposição sobre a formação e a identidade
docente em enfemagem. 2013. p. 227. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em Saúde e Formação de Recursos Humanos
Orientador: Bueno, Sônia Maria Villela
Resumo: A formação da identidade docente faz parte de um processo que é de
construção contínua, de um sujeito historicamente situado, de acordo com seu modo de
ser e estar, não é entendida como um dado adquirido ou produto, porque é um percurso
que necessita de tempo, estímulo, aprimoramento, ousadia, reflexão, ação,
amorosidade e sobretudo, formação e espera-se que esta não esteja restrita a
racionalidade técnica e sequer a um espaço de neutralidade. O objetivo desta pesquisa
é investigar a compreensão e significados que os estudantes do 1º ao 4º ano do curso
de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem têm sobre a formação e a identidade
docente do enfermeiro. A abordagem metodológica foi desenvolvida por meio de uma
pesquisa qualitativa, de cunho humanista, apropriando-se de um estudo descritivoexploratório, mediatizada pela pesquisa-ação. Fez-se uso para a coleta de dados um
questionário semi-estruturado e um diário de campo, para registrar as observações
realizadas no período de participação em disciplinas que abordam a formação da
identidade docente, aspectos metodológicos e didáticos e a construção histórica da
enfermagem. A análise dos dados foi realizada por categorias, o que possibilitou a
articulação das respostas. Os participantes da pesquisa em sua maioria, são do gênero
feminino. Segundo os estudantes, o curso de graduação tem contribuído para a
formação da identidade docente do enfermeiro através de toda a infraestrutura
oferecida, da proposta pedagógica, do projeto curricular e de programas de estágios,
além disso, o reconhecimento que a marca da universidade tem um peso perante a
sociedade e o mercado de trabalho. O curso é visto como sendo de dupla formação em
que se pode atuar como enfermeiro e também como docente na educação básica e em
cursos técnicos de enfermagem, aumentando assim, as oportunidades de emprego.
Eles identificam o papel terapêutico e educativo do enfermeiro e a sua função social,
estrategicamente, tão importante quanto o da comunidade científica. Foi destacado que
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o curso pode ser melhorado, em relação à tendência pedagógica apresentada, a carga
horária das disciplinas e a postura relacional e profissional do corpo docente. Apesar de
haver pontos favoráveis e desfavoráveis em relação à docência, é uma profissão que
proporciona realização pessoal e aprimoramento constante, mas que necessita de
valorização. A pesquisa demonstrou mais convergências do que divergências entre as
respostas dos estudantes, isto indica que a instituição de ensino tem conseguido
construir gradativamente, numa situação crescente, o perfil profissional do enfermeiro.
Depreendemos que esta pesquisa possa dar voz ao corpo discente, sobre suas
percepções e significações do seu curso de graduação, em relação à formação da
identidade docente do enfermeiro e que contribua e subsidie a equipe gestora a refletir
e a dialogar sobre suas propostas administrativas, acadêmicas e formativas.
Palavras-chave: Docência. Formação. Identidade. Licenciatura em Enfermagem.

Abstract: The teacher´s identity formation is part of a continuous process, a subject that
is historically situated according to his/hers way of being and living, who isn´t understood
as product or a statistic data, and that is because this is a journey that requires time,
stimulus, enhancement, boldness, reflection, attitude, love and above all that, training.
We expect that this is not restricted to technical rationality and even a space of
neutrality. The objective of this research is to investigate the understanding and
meanings that students from 1st to 4th year of the Bachelor Degree in Nursing have on
the formation and identity of the nurse teacher. The methodological approach was
developed through a qualitative and humanistic appropriating following a descriptive
exploratory study methodology mediated by an active research. It was used to collect
the data, a semi-structured questionnaire and a diary to record observations in the
period of participation in courses that address the formation of teacher´s identity,
methodological aspects and didactic and historical construction of nursing. Data analysis
was performed by categories, allowing an articulation of answers. Survey participants
are mostly female. According to the undergraduate students, the infrastructure offered,
the pedagogical, curricular design and internship programs, furthermore, the brand
recognition of the university has a weight before society and the labor market they all
have contributed to the formation of teacher identity in nursing. The course has been
seen as being dual training that can act as a nursing course, as well as teaching in basic
education and technical preparation, thus increasing employment opportunities. They
identify the therapeutic-educative role and the nurse social function which is strategically
as important as the scientific community itself. It was highlighted that the course can be
improved in relation to pedagogical trend presented, the amount of teaching time and
posture relational and professional group. Although, there are points for and against it,
teaching is a profession that provides personal fulfillment and constant improvement, but
needs appreciation. The research showed more convergence than divergence between
the responses from students, this indicates that the educational institution has managed
to build, gradually, on increasing the profile of nurses. We inferred that this research can
give a voice to the student´s core about their perceptions and meanings of their
undergraduate degree, compare to the formation of nursing teacher´s identity and
contributes and subsidizes the management team to reflect and talk about their
administrative proposals focus in academic and training aspects.
Key words: Degree in nursing. Identity. Teaching. Training.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-22012014-114115/pt-br.php

Nº de Classificação: 18548
COSCRATO, Gisele. Concepções de graduandos de enfermagem sobre
humanização e espiritualidade: uma pesquisa-ação. 2013. p. 113. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação para a saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Bueno, Sônia Maria Villela
Resumo: Este estudo tem como objetivo conhecer as concepções dos graduandos de
enfermagem sobre humanização e espiritualidade na assistência, e propor ação
educativa. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, mediatizada pela
metodologia da pesquisa-ação. Foram convidados os graduandos do penúltimo ano
letivo do curso de Licenciatura/Bacharelado em Enfermagem, de uma instituição pública
de ensino superior, situada numa cidade do interior paulista. Em relação às técnicas do
estudo, utilizou-se a observação participante, tendo como instrumento para registro e
anotação dos dados, o diário de campo. Utilizou-se, ainda, a entrevista individual,
contendo questões de identificação dos participantes e as norteadoras sobre a temática
do estudo, sendo disponibilizado o questionário e o endereço eletrônico, que serviram
como instrumento de coleta das respostas. Os dados foram, portanto, coletados no
segundo semestre de 2012. A análise e interpretação deles foram realizadas através de
categorização, segundo fundamentação teórico-metodológica baseada em Paulo Freire,
adaptado por Bueno. Após, buscou-se o desenvolvimento de uma proposta de ação
conscientizadora, e avaliação formativa desse processo educativo. A interpretação
resultou que os participantes ainda compreendem o cuidado de enfermagem sob o
prisma assistencialista e curativista, em sua maioria, voltado para a doença, dissociado
da função educativa; apreendem a espiritualidade como uma necessidade do
paciente/cliente em situações de doença, e como um conceito associado à
religiosidade; persistem na dissociação dos construtos teóricos e da prática, no cuidado
prestado, entre a humanização e a espiritualidade. Mesmo assim, houve a
predominância do paradigma científico, moderno e pós-moderno, nas respostas dos
participantes. Assim, as temáticas investigadas convergem para a necessidade de se
revisar espaços na formação de enfermeiros, visando a melhoria dos serviços
prestados. A teoria aqui apresentada fornece uma compreensão abrangente,
contextualizada, problematizadora e construtiva da realidade vivenciada pelo estudante.
Desse modo, o presente estudo oferece subsídios para o planejamento da formação
humanista de enfermeiros licenciados, e aponta elementos a serem investigados
Palavras-chave: Educação superior. Enfermagem. Espiritualidade. Humanização da
assistência. Pesquisa em educação de enfermagem.

Abstract: This study aims to identify the concepts of nursing undergraduates on
humanization and spirituality in health care, education and propose action. This is a
qualitative research, mediated by the methodology of action research. Undergraduates
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were asked the junior school of Bachelor's Degree / Bachelor of Nursing, a public
institution of higher education located in the city of São Paulo. Regarding the technical
study used participant observation, and as a tool for recording and annotation data, the
field journal. We used also the individual interview, with questions of identifying and
guiding participants on the subject of study, provided the questionnaire and email
address, which served as a means of collecting the answers. Data were therefore
collected in the second half of 2012. The analysis and interpretation of them were by
categorization according to theoretical and methodological basis based on Paulo Freire,
adapted by Bueno. After, we sought to develop a proposal for action conscientization,
and formative evaluation of this educational process. The interpretation resulted
participants also include nursing care through the prism welfare and curative, mostly
facing the disease, dissociated from the educational function; perceive spirituality as a
need of the patient / client in case of illness, and how a concept associated with
religiosity, persist in the dissociation of theoretical constructs and practice in the care
provided, between humanization and spirituality. Even so, there was a predominance of
scientific paradigm, modern and postmodern, participants' responses. Thus, the themes
investigated converge on the need to revise spaces in nursing education in order to
improve services. The theory presented here provides a comprehensive understanding,
contextual, constructive problem-solving and the reality experienced by the student.
Thus, this study provides support for planning training humanist licensed nurses,
elements and points to be investigated
Key words: Higher Education. Humanize. Nursing. Research in Nursing Education.
Spirituality.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-22012014-114941/fr.php

Nº de Classificação: 18592
Efigênia Aparecida Maciel de Freitas. Consumo de bebidas alcoólicas e outras
substâncias psicoativas entre estudantes do ensino médio de Uberlândia-MG.
2013. p. 122. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e drogas
Orientador: Luis, Margarita Antônia Villar
Resumo: O consumo de álcool e outras drogas representa um dos principais
problemas sociais e de saúde a ser enfrentado por diversos países.Os objetivos deste
estudo foram determinar a frequência e os possíveis fatores de vulnerabilidade e
proteção e compreender os significados atribuídos por estudantes do ensino médio
sobre o consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas.Foi realizado
estudo de abordagem quali-quantitativa, por meio de aplicação de um questionário a
1995 estudantes do ensino médio de 22 escolas públicas e uma privada, e a realização
de um grupo focal com 24 estudantes de 3 escolas públicas e uma privada de
Uberlândia-MG. Na análise, evidenciou-se que o consumo de álcool é uma prática
comum e avançada que permeia o universo juvenil, sendo a substância mais
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consumida em ambos os sexos, pórem a prática de "bing drinking" e o uso de outras
substâncias é mais frequente no sexo masculino. Existe forte influência de amigos e da
família. Ressalta-se a necessidade de políticas de saúde e educação no âmbito escolar
e comunidade, para o controle do uso/abuso de tais substâncias e prevenção de
agravos direcionadas ao público jovem.
Palavras-chave: Alcool. Drogas. Estudantes.

Abstract: The consumption of alcohol and other drugs is one of the main health and
social problems to be faced by several countries. Os objectives of this study the
frequency and possible factors of vulnerability and protection were to determine and
understand the meanings assigned by school students average on the consumption of
alcoholic beverages and other psicoativas substances. Conducted of qualitative and
quantitative approach , through a questionnaire to 1995 high school students from 22
public and private schools , and conducting a focus group with 24 3 students from public
and private schools in Uberlândia - MG . In the analysis , it was observed that alcohol
consumption is a common and advanced practice that permeates the universe youth ,
being the most consumed substance in both genders, but the practice of " bing drinking"
and the use of other substances is more frequent in male. There is a strong influence of
friends and family . We emphasize the need for health policies and education in the
school and community levels , to control the use / abuse of such substances and
disease prevention aimed at young audiences .
Key words: Students. Alcohol. Drugs.

Nº de Classificação: 18722
VASTERS, Gabriela Pereira. Rede de apoio social de adolescentes usuários de
drogas atendidos em um serviço especializado ambulatorial em Ribeirão
Preto/SP. 2013. p. 161. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade
de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Carvalho, Ana Maria Pimenta
Resumo: A literatura e as diferentes práticas profissionais em saúde têm evidenciado
os benefícios das intervenções que estendem o cuidado à rede de relações mais
próximas dos sujeitos/pacientes.Assim como para as questões de saúde em geral, a
atenção ao abuso de drogas na adolescência também pode se beneficiar com o olhar
ampliado à sua rede de relações, pois estas se evidenciam como importante fonte de
apoio que podem ser protetores em relação ao uso drogas e ao enfrentamento das
adversidades vivenciadas. Sendo assim, considerou-se relevante um estudo que
buscasse identificar e caracterizar as redes de apoio de adolescentes usuários de
drogas. Para tal, foi adotado como metodologia o Convoy Model (Modelo de Escolta de
Apoio Social) proposto por Kahn e Antonucci. O modelo propõe a análise da rede de
apoio por meio de três círculos concêntricos representando três níveis de proximidade
e define que sejam avaliados os primeiros 10 sujeitos citados pelo adolescente. Foram
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analisados, ainda, os aspectos estrutural (características dos integrantes da rede) e
funcional (tipos de apoios ofertados e recebidos). Para análise dos aspectos funcionais,
os autores propõem seis pré-categorias: confidenciar coisas importantes; ser
tranquilizado e estimulado em momentos de incerteza; ser respeitado; ser cuidado em
situação de doença; conversar quando está triste, nervoso ou deprimido e conversar
sobre a própria saúde. Os sujeitos do estudo foram contatados a partir de um serviço
ambulatorial especializado em Ribeirão Preto/ SP. Sobre os 10 adolescentes
entrevistados, a média de idade foi de 15,4 anos, oito adolescentes eram do sexo
masculino, seis estudavam, três trabalhavam, quatro eram católicos e quatro
evangélicos. A média de pessoas residindo na mesma casa que o adolescente foi de
cinco pessoas. O tamanho das redes variou entre 05-22 integrantes (média de 12
integrantes). Dentre as 10 primeiras pessoas citadas por cada adolescente, predominou
a presença de mulheres; faixa etária de 11-20 anos; residentes na mesma casa que o
adolescente, contato pessoal diário com este e membros da família extensa. Oito
adolescentes relataram a presença de usuários de drogas em sua rede de apoio.
Quanto aos aspectos funcionais, a distribuição dos tipos de apoio recebido foi:
confidenciar coisas que são importantes (24 menções); ser tranquilizado e estimulado
em momentos de incerteza (21); ser respeitado (49); ser cuidado em situação de
doença (31); conversar quando está triste, nervoso ou deprimido (26); conversar sobre
a própria saúde (20). Quanto aos tipos de apoio ofertados, temos:confidenciar coisas
que são importantes (25); ser tranquilizado e estimulado em momentos de incerteza
(15); ser respeitado (62); ser cuidado em situação de doença (46); conversar quando
está triste, nervoso ou deprimido (14); conversar sobre a própria saúde (17). Os
adolescentes referiram o total de 110 relações de reciprocidade de apoios. As redes de
apoio foram compostas majoritariamente por mulheres, membros de sua família e
residentes da mesma casa que o adolescente, características associadas às trocas de
cuidado à saúde e respeito, conforme apontam os dados. Os tipos de apoio menos
citados referem-se ao lidar com sentimentos e emoções, dado este que poderia estar
relacionado ao período de menor diálogo com a família, conflitos entre seus membros e
maior aproximação com os pares. Tais questões poderiam ser trabalhadas por
profissionais nas intervenções terapêuticas. O instrumento utilizado mostrou-se
apropriado para a atuação junto a adolescentes, pois permitiu identificar as relações
mais significativas, as fontes de apoio (ou ausência deste) bem como identificar na rede
relações que podem interferir positiva ou negativamente no tratamento.
Palavras-chave: Adolescentes. Drogas ilícitas.

Abstract: The literature and the different professional practices in health care have
shown the benefits of interventions that extend care to the closest relationships of the
patients‟ networks. As occurs in health care in general, the treatment of adolescent drug
abusers may also benefit from care expanded to their relationships network, because it‟s
known that close relationships are an important source of support which may be
protective against the drug use and may be helpful to deal with adverse experiences as
well. Therefore, it was considered relevant to identify and characterize the support
networks of adolescent drug users.Thus, the adopted methodology was the Convoy
Model proposed by Kahn and Antonucci. This model proposes the analysis of the
support network by three concentric circles which represent three levels of closeness
and sets which are rated the first 10 subjects pointed out by adolescents. It proposes
also the analysis of the structural (characteristics of network members) and functional
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(different kinds of support offered and received by adolescents) aspects. To analyze the
functional aspects, the authors propose six predefined categories: to confidence
important issues; to reassure and encourage in times of uncertainty, to be respectful, to
take care in disease situations; to talk when feeling sad, angry or depressed, and to talk
about their own health. The adolescents were contacted from a specialized outpatient
service in Ribeirão Preto/ SP. About the 10 interviewed, the average age was 15.4
years, eight adolescents were male, six were in rolled at school, three had a job, four
were catholic and four were protestant. The average number of persons residing in the
same house as the adolescents was five people.The size of network members ranged
from 05-22(mean of 12 members). Among the first 10 people cited by each adolescent,
they were predominantly women, aged 11-20 years, living in the same house as the
adolescents, daily personal contact with them and members of adolescent extended
family. Eight adolescents reported the presence of drug users in their support network.
Concerning to the functional aspects, the distribution of the kinds of received support by
adolescents was: confide things that are important (24 mentions); be reassured and
encouraged in times of uncertainty (21), be respected (49), be cared in disease
situations (31); talk when feeling sad, angry, or depressed (26), talk about their own
health (20). The kinds of offered support by adolescents were: to be confident about
things that are important (25); to reassure and encourage in times of uncertainty (15), to
be respectful (62), to take care in disease situations (46); to talk when feeling sad,
angry, or depressed (14), and finally, to talk about their own health (17). Adolescents
reported the total of 110 reciprocal relationships of support. Support networks were
composed mainly of women, family members and residents of the same house as the
adolescents, characteristics associated to health care and respect as data suggested.
The kinds of support less mentioned were related to dealing with feelings and emotions;
this could be due to the period of absence of dialogue with the family, conflicts between
family members or also closer relationship with their peers instead of their family. Such
issues could be considered by professionals in therapeutic interventions. The convoy
model was appropriate to work with adolescents because it allowed us to identify the
most significant relationships, the sources of support (or the lack of it) and the
relationships that can positively or negatively affect treatment.
Key words: Adolescents. Licit an illicit drugs. Social support network.

Nº de Classificação: 18633
Ana Cristina Magazoni Bragheto-Pires. Narrativas de mulheres mães infectadas pelo
HIV. 2013. p. 123. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Carvalho, Ana Maria Pimenta
Resumo: A propagação da infecção pelo HIV vem sofrendo diversas modificações em
seu perfil, sinalizando um processo de feminizacão da infecção, desnudando a condição
da vulnerabilidade feminina frente ao HIV. A mulher em idade reprodutiva e infectada
pelo HIV é confrontada, muitas vezes, com algumas situações difíceis e que a fragiliza.
Assim, a maternidade que em nossa cultura parece ser um papel social esperado e
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valorizado pode se tornar ameaçada pela condição sorológica. Além disso, a infecção
pelo HIV é algo que pode modificar toda a concepção de si mesma, já que a pessoa,
sua identidade, é essencialmente definida pela forma como as coisas têm significado
para ela e, neste sentido, o HIV pode dar um novo sentido a identidade. Este estudo
busca conhecer como é o adoecimento pelo HIV nas narrativas de mulheres que são
mães. Elas foram convidadas a narrar sobre suas vidas, em especial, sobre a condição
de serem mães e infectadas pelo HIV. O estudo é de natureza qualitativa, realizado em
um hospital escola do interior do estado de São Paulo com quinze mulheres mães que
foram infectadas pelo HIV, no qual foram analisadas apenas dez entrevistas. A técnica
utilizada para coleta de dados foi a entrevista narrativa e a análise foi feita com base
nos estudos de Schütze (1977, 1983). Dentre os passos propostos por Schütze (1977,
1983), está a análise temática, na qual há categorias para cada entrevista narrativa,
ordenadas em um sistema coerente de categorização geral para todas as entrevistas.
Já na análise estruturalista, focalizam-se os elementos formais das narrativas. A análise
opera via um sistema de combinações que inclui duas dimensões: uma é formada pelo
repertório de possíveis histórias, do qual qualquer história acontecida é uma seleção, e
a outra se refere às combinações particulares dos elementos da narrativa. No presente
trabalho, utilizou-se a identificação dos elementos estruturais das narrativas e as
categorias relativas à redução do conteúdo do trecho da narrativa transcrita. (adaptado
de MISHLER, 1986; WELLER, 2007; GERMANO; SERPA, 2008). As entrevistas foram
transcritas e delas foram extraídos os elementos que compunham uma história com
começo, meio e fim, buscando compreender o sentido que cada participante atribuía a
sua história enquanto mães e infectadas pelo HIV. Notou-se que a maternidade, tema
principal de suas histórias, trouxe um novo significado para suas vidas e repercussões
para suas identidades. Os relatos são permeados por momentos de tristeza,
dificuldades e alegrias. Os resultados revelam esta ambivalência de sentimentos, mas
também um movimento positivo com a vida, principalmente no que se refere aos
cuidados com os filhos. A oportunidade de elaborar esses sentimentos, na narrativa,
pode auxiliar a mulher a fazer uma reorganização da própria vida e oferecer
sinalizações aos profissionais do tipo de atendimento que ela precisa receber.
Palavras-chave: HIV/AIDS. Mães. Narrativas.

Abstract: The spread of HIV infection has been suffering several modifications in its
profile, signaling a process to feminize of the infection, denuding the condition of female
vulnerability to HIV. Women with reproductive age and infected with HIV is confronted,
often with some difficult situations and that weakens. So, motherhood that in our culture
seems to be an expected and valued social role may become threatened by serological
condition. In addition, the HIV infection is something that can change the whole design
of herself, since the person, her identity it is essentially defined by how things have
meaning to her and, in this sense, the HIV can give a new sense of identity. This study
seeks to know how the HIV illness in narratives of women who are mothers is. They
were invited to tell about their lives, specially, on the condition to be mothers and
infected by the HIV. The study is qualitative in nature, carried out in a teaching hospital
in the interior of São Paulo state with fifteen women mothers infected by HIV, in which
only ten interviews were analyzed. The technique used for collecting data was the
narrative interview and analysis was made on the basis of studies of Schütze (1977,
1983). Among the steps proposed by Schütze (1977, 1983), is a thematic analysis, in
which there are categories for each narrative interview, ordered in a coherent general
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categorization system for all interviews. In the structuralist analysis, it was focused the
formal elements of narrative. The analysis operates via a system of combinations that
includes two dimensions: one in formed by the repertoire of possible stories, from which
any story happened is a selection, and the other refers to the particular combinations of
the elements of the narrative. In this study, we used the identification of structural
elements of narratives and categories concerning the reaction of the content of the
narrative excerpt transcribed. (adapted from MISHLER, 1986; WELLER, 2007;
GERMANO; SERPA, 2008). The interviews were transcribed and were extracted the
elements that made up a story with beginning, middle and end, seeking to understand
the meaning that each participant attached to their story while mothers and infected with
HIV. It was noticed that motherhood, the main theme of their stories, brought a new
meaning to their lives and repercussions to their identities. The reports are permeated
by moments of sadness, difficulties and joys. The result reveals this ambivalence of
feelings, but also a positive movement to life, especially with regard to child care. The
opportunity to develop these feelings, in the narrative, can help the woman doing a
reorganization of life itself and provide signs to the professional of the service type that
she needs to receive.
Key words: Narratives. Mothers. HIV.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07012014-163657/pt-br.php

Nº de Classificação: 18641
MOLL, Marciana Fernandes. Dos hospitais psiquiátricos aos serviços residenciais
terapêuticos: um olhar sobre os direitos humanos neste percurso. 2013. p. 134. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde mental
Orientador: Ventura, Carla Aparecida Arena
Resumo: Os Serviços Residenciais Terapêuticos representam uma estratégia relevante
no processo de desinstitucionalização de portadores de transtornos mentais egressos
de longos períodos de internação e sem vínculos familiares. Dessa maneira, esse
dispositivo constitui um espaço de proteção e promoção de direitos por articular ações
terapêutica às questões sociais e integrar a rede de saúde mental ao oferecer
estratégias de reabilitação psicossocial e inclusão social. Nesse sentido, parece-nos
importante evidenciar as formas de intervenção das residências terapêuticas no
exercício de direitos por seus moradores, uma vez que o modelo de psiquiatria
democrática, adotado no Brasil valoriza o exercício dos direitos humanos. Assim, o
objetivo geral desta investigação foi descrever, em profundidade, a atuação de um dos
serviços residenciais terapêuticos da cidade de Uberaba na vivência dos direitos
humanos de seus moradores. Esta pesquisa apresentou como objetivos específicos:
demonstrar a dinâmica e estrutura organizacional de uma residência terapêutica;
descrever o cotidiano dos moradores de um serviço de residência terapêutica de
Uberaba e identificar, na fala dos moradores, a vivência dos seus direitos humanos,
com ênfase no direito à saúde, moradia, trabalho, lazer, liberdade, educação e
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igualdade. Para tanto, utilizou-se a metodologia etnográfica qualitativa. Os sujeitos
participantes do estudo foram quatro moradores de um Serviço Residencial
Terapêutico, os quais atendiam aos seguintes critérios de inclusão: morar no serviço
residencial terapêutico onde as pessoas estavam em melhores condições psíquicas
para se expressarem; estar estabilizado e em condições psicológicas para lembrar de
sua trajetória de vida, conforme indicação da equipe responsável, e aceitar participar do
estudo. Para a coleta de dados foi utilizada a observação participante e a história de
vida, que fundamentaram a identificação de unidades de sentidos e a descrição densa
dos significados ou núcleos temáticos que compõe a análise temática indutiva utilizada
para analisar os dados. Os resultados demonstraram que o fato de estarem na
residência terapêutica estudada favorecia o exercício dos direitos de seus moradores,
especialmente dos direitos à moradia, saúde e lazer. Por outro lado, os moradores
ainda enfrentavam dificuldades para exercer os direitos à educação e ao trabalho,
considerando o preconceito ainda presente no meio social. Outrossim, observou-se
uma dinâmica interna permeada pela amizade, o que facilitava a superação de
problemas vivenciados no meio comunitário pelos sujeitos do estudo, especialmente em
razão de uma cultura embasada no respeito humano e, portanto, propulsora do
ambiente familiar existente nessa residência. A história de vida dos participantes dessa
investigação demonstrou que durante a (s) internação(ões) psiquiátrica (s) não se
prestava(m) cuidados para a recuperação da saúde desses sujeitos e para manter a
ordem nos hospitais, utilizavam-se regras rígidas que os impossibilitavam de exercer
quaisquer direitos. Por fim, verificamos que o preconceito é um dificultador para que o
Estado atue na garantia dos direitos dos portadores de transtornos mentais, o que nos
sinaliza a importância de se trabalhar junto à sociedade a necessidade de conceber o
portador de transtorno mental como sujeito de direitos e deveres.
Palavras-chave: Direitos humanos. Serviços de saúde mental. Transtornos mentais.

Abstract: The Therapeutic Community Houses represent a relevant strategy in the
deinstitutionalization process of people with mental disorders who lived long
hospitalization periods and lost their family linkages. Therefore, this service constitutes a
space for the protection and promotion of rights as it articulates the therapeutic actions
to social needs and integrates a mental health network offering psychosocial
rehabilitation and social inclusion strategies. In this context, it is important to evidence
the means used by the therapeutic community houses to intervene in the exercise of
rights by its residents, considering that the model of psychiatric democracy adopted in
Brazil valued the exercise of human rights. Thus, the general goal of this investigation
was to describe, in depth, the performance of a therapeutic community house at the city
of Uberaba in the exercise of its residents' human rights. This research presented as
specific goals: to demonstrate the dynamics and organizational structure of a therapeutic
house; to describe the daily routine of the residentes of a therapeutic house located in
the city of Uberaba and to identify, according to the residents' speechs, the exercise of
human rights, with emphasis on the rights to health, housing, leasure, freedom,
education and equality. In order to achieve these goals, the qualitative ethnography
methodology was used. The participants of this study were four residents of a
therapeutic residence whom matched the following inclusion criteria: to live in a service
in which the residents were in better psychic conditions to express themselves; to be
estabilized and in psychologial conditions to remember their life history, according to the
health team indications, and to accept to participate in the research. For data collection,
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participant observation and life history were used and based the identification of
meaning units as a result of the thematic analysis used to analyze data. Results showed
that the fact that the subjects were in a therapeutic residence favoured the exercise of
rights, especially the rights to housing, health and leasure. On the other hand, the
residents still faced difficults to exercise the rights to education and work, considering
prejudice. For instance, an internal dynamics based on friendship enabled subjects to
cope with the problems experienced at the community level, especially due to an internal
culture based on human respect which favored a family environment at the residences.
The life history of the participants showed that during their hospitalization, they did not
receive an integral care and that, in order to keep the order, severe rules were used at
these institutions unabling the exercise of any kind of righs by them. In sum, prejudice
impaired the Government to act in the assurance of the rights of people with mental
health disorders, showing the importance of working with society the need to accept the
persons with mental disorders as subjects of rights and duties.
Key words: Human Rights. Mental disorders. Mental health services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07012014-102039/pt-br.php

Nº de Classificação: 18646
SALVATORI, Rachel Torres. O direito à internação psiquiátrica no Sistem Único de
Saúde e no sistem de saúde suplementar: as representações sociais do Tribunal de
Justiça de São Paulo. 2013. p. 217. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde mental
Orientador: Ventura, Carla A. Arena
Resumo: Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 3% da população sofrem com
transtornos mentais severos e persistentes e 6% apresentam transtornos psiquiátricos
em virtude do uso de álcool e outras drogas. Só recentemente a assistência à saúde
mental, notadamente no que concerne às internações psiquiátricas por via judicial,
começa a suscitar questionamentos entre operadores do direito e profissionais da
assistência à saúde, embora, desde o advento da Lei n. 10.216/2001, há mais de 10
anos, tenham-se estabelecido as diretrizes do novo modelo de saúde mental a ser
implementado no País. Nesse sentido, é relevante saber os entendimentos que o Poder
Judiciário tem sobre as questões relativas às internações psiquiátricas. A presente
pesquisa teve o objetivo geral de conhecer as representações sociais do Tribunal de
Justiça de São Paulo - TJSP, sobre o direito à internação psiquiátrica, e os objetivos
específicos de: 1) Caracterizar as demandas relacionadas à internação psiquiátrica
submetidas ao TJSP; 2) Identificar como as demandas relacionadas à internação
psiquiátrica são sustentadas pela parte apelante em juízo; 3) Identificar como as
demandas relacionadas à internação psiquiátrica são defendidas pela parte apelada em
juízo; 4) Identificar as representações sociais presentes nos posicionamentos de 2a
Instância do TJSP na jurisprudência acumulada sobre as demandas relativas à
internação psiquiátrica; 5) Comparar os resultados das decisões de 2a Instância com os
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de 1a Instância. Foi utilizada uma abordagem com métodos mistos de coleta e análise
de dados, empregando-se a estatística descritiva para a mensuração das variáveis
quantitativas e o Discurso do Sujeito Coletivo, para as variáveis qualitativas. Aplicou-se
a Teoria das Representações Sociais como referencial teórico de interpretação dos
discursos coletados. No sítio eletrônico do TJSP, foram coletados os acórdãos de ações
julgadas em 2a Instância, proferidos em razão de recursos de apelação, publicados no
período de janeiro de 1998 a dezembro de 2012, referentes às internações psiquiátricas
pleiteadas no Sistema Único de Saúde - SUS, e no Sistema de Saúde Suplementar. As
variáveis quantitativas foram digitadas, processadas, tabuladas e categorizadas nos
programas Excel e SPSS v.6, e as variáveis qualitativas, no programa Qualipro. No
SUS, a internação reclamada em juízo foi a compulsória. Nesses processos, os juízes
representaram a internação, majoritariamente, como uma medida de proteção da
dignidade do portador de transtorno mental e, minoritariamente, como uma violência
contra essa mesma dignidade. No Sistema de Saúde Suplementar, a representação
judicial assumiu o enfoque consumerista, consubstanciado na abusividade da cláusula
limitativa da internação psiquiátrica e no direito superior à vida. O direito à saúde,
vislumbrado nas decisões judiciais, resumiu-se ao direito de acesso aos serviços de
saúde, ao direito à doença. A compreensão tanto do Poder Judiciário quanto dos
apelados e apelantes nos dois sistemas investigados foi a do direito à saúde como o
direito ao bem de saúde pleitado em juízo, o que coloca muitos desafios para os
sistemas de saúde e para o Poder Judiciário frente à consolidação dos ideais da
reforma psiquiátrica estatuída pela Lei n. 10.216/200.
Palavras-chave: Internação compulsória. Internação psiquiátrica. Judicialização da
saúde.

Abstract: According to the Brazilian Health Ministry, 3% of the population suffer with
severe and persistent mental disorders and 6% have psychiatric disorders due to the
use of alcohol and other drugs. Recently, within mental health care, there was an
increasing demand for psychiatric admissions through the justice system, raising
concerns by lawyers and health professionals, although, Law n. 10.216/2001, more
than10 years ago, has established the guidelines of the new model for mental health
care to be implemented in Brazil. In this way, it is relevant to learn about the judges'
understandings regarding the demands concerning psychiatric admissions. The current
research had the general goal to learn about the social representations of judges from
the "Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP" about the law regarding psychiatric
admissions. This investigation specific goals were: 1) to characterize the psychiatric
admission claims; 2) to identify how the psychiatric admission claims are supported by
the appellant party in court; 3) to identify how the psychiatric admission claims are
defended by the appealed in court; 4) to identify the social representations present in the
accumulated jurisprudence of TJSP about psychiatric admission claims; 5) to compare
the results of first and second instance decisions. The author used an approach to
collect and analyze data based on mixed methods, utilizing descriptive statistics to
measure quantitative variables and the Collective Subject Speech to analyze qualitative
data. The Social Representations Theory was applied as theoretical framework to
interpret the collected speeches. Data were collected through the electronic TJSP site,
comprehending all the decisions published between January, 1998, and December,
2012, regarding psychiatric admissions claimed to the Public Health System - SUS, and
Insurance Health System. The quantitative variables were typed, processed, and
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categorized using Excel and SPSS v.6 programs and the qualitative variables through a
Qualipro program. Considering SUS, the admissions claimed on the court were
compulsory and judges represented the psychiatric admissions, mostly, as a dignity
protection measure of people with mental disorders and, at a lower degree, as a
violence against this same dignity. With respect to the Insurance Health System, the
judicial representation was evolved by the consumerist approach, supported by the
abuse of a clause restricting the time for psychiatric admissions and its contradiction
with the right to life. The right to health was mentioned in the decisions characterized by
the right of access to health services and the right to be ill. The comprehension of the
judges in both investigated systems related the right to health to the right to a good
health claimed in court, imposing many challenges to health systems and the Judiciary
Power in order to consolidate the principles of psychiatric reform brought by Law n.
10.216/200.
Key words: Psychiatric admission. Compulsory admission. Justice administration
system.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16012014-151350/pt-br.php

Nº de Classificação: 18647
SANTOS, Janaina Luiza dos. Visão dos docentes e discentes de enfermagem sobre
o processo de morte morrer e a finitude da vida: desenvolvimento de uma pesquisaação. 2013. p. 151. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de
São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Educação em saúde e formação de recursos humanos
Orientador: Bueno, Sônia Maria Villela
Resumo: Tratar sobre a temática da morte, o morrer e a finitude da vida faz parte do
desenvolvimento humano, apesar de ser considerado um tabu sócio-cultural ocidental
ou até mesmo um tema interdito ou silenciado. Abordar esse assunto com os
profissionais da saúde, inserido na linha da educação para a saúde é de suma
importância, pois possibilita o desenvolvimento humano pessoal e profissional. Pois,
enfocar sobre a temática da morte estamos também falando de vida, de seus estilos, e
a qualidade da mesma acaba sendo repensada, como também, a questão da morte
digna. Objetivamos Identificar e verificar a visão cultural dos Docentes e Discentes em
relação à Morte e Morrer e a finitude da vida, e construir um grupo de discussão sobre a
temática, para auxiliar na formação dos profissionais de enfermagem, trabalhando
coletivamente, ações educativas e planos de aula, para implementar a temática em
foco. Trata- se de uma pesquisa qualitativa mediatizada pela metodologia da pesquisaação, de cunho humanista. Análise foi realizada por categorização,
convergente/divergente, o público-alvo foram docentes que abordam essas temáticas, e
discentes do 1º e 5º ano ambos do curso de enfermagem de uma universidade estadual
do interior paulista. Após o levantamento dos temas geradores construímos as ações
educativas que foram planos de aula abordando a morte e o morrer e a finitude da vida
em suas várias faces, além da construção de uma oficina voltada para esse tema que
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foi realizada num congresso científico. No decorrer de todo esse processo de pesquisa
depreendemos que estudar e abordar a temática sobre a morte, o morrer e a finitude da
vida pode proporcionar e favorecer uma formação acadêmica diferenciada aos
estudantes da área da saúde, preparando-os para lidarem com esse tema no seu
cotidiano profissional. Para isso consideramos ser de grande importância a inserção
dessa temática nos currículos escolares e nos cursos de atualização profissional e
formação docente, com foco na abordagem crítico-social, na ação-reflexão-ação e na
humanização do atendimento em saúde.
Palavras-chave: Ensino. Morte. Tanatologia.

Abstract: Treating on the subject of death, dying and the finitude of life is part of human
development, despite being considered a western socio-cultural taboo, or even an
interdict or muted topic. Approach this subject with health professionals, inserted into the
line of health education is extremely important, as it allows the personal and professional
human development. Therefore, focusing on the theme of death, we are also talking
about life, about their styles, and the quality of it turns out to be reconsidered, as well as,
the issue of death with dignity. We aim to identify and verify the cultural vision of the
teachers and students in relation to the Death and Dying and the finiteness of life, and
create a discussion group about this theme, to assist in the formation of nursing
professionals, by working collectively, educational activities and lesson plans, to
implement the subject that is currently in focus. This is a qualitative research mediated
by the methodology of action-research, of humanist nature. Analysis was performed by
categorization, convergent/divergent, the target were teachers that approach these
issues, and nursing students of the 1st and 5th year, both of the nursing course of a
state university in São Paulo. After bringing up the generating themes, we build the
educational activities that were lesson plans, addressing the death and the dying and
the finitude of life in its many faces, and the construction of a workshop geared towards
this theme, which was performed in a scientific congress. During the whole research
process, we concluded that study and approach the issue about the death, the dying
and the finitude of life can provide and promote a differentiated academic formation for
students in the health area, preparing them to deal with this issue in their daily
professional activities. For this, we consider to be of great importance the inclusion of
this subject in the school curriculum and in the professional updating courses and the
teacher formation, focusing on the critical-social approach, in action-reflection-action and
the humanization of health care.
Key words: Thanatology. Death. Nursing education.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16012014-152446/pt-br.php

Nº de Classificação: 18714
REISDORFER, Emilene. Significados do uso de álcool e tabaco entre profissionais
de saúde e a assistência prestada aos usuários da atenção primária em saúde.
2013. p. 215. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São
Paulo. São Paulo; 2013.
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Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Promoção de saúde mental
Orientador: Gherardi-Donato, Edilaine Cristina da Silva
Resumo: A partir de 1994, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi adotada como
eixo norteador da APS no Brasil. A proximidade com a comunidade é um importante
recurso para o enfrentamento dos agravos à saúde, devendo-se atentar às situações
vinculadas ao sofrimento psíquico. No processo de autoconhecimento do profissional de
saúde para a melhoria da qualidade da assistência prestada, torna-se importante a
abordagem da relação entre o seu padrão de uso de álcool e tabaco e a assistência
prestada a usuários dos serviços de saúde. Assim, este estudo pretende investigar a
relação entre o padrão e significados do uso de álcool e tabaco entre profissionais de
saúde e a assistência prestada nesta temática aos usuários dos serviços de Atenção
Primária em Saúde (APS). Foi realizado um estudo de Métodos Mistos em cinco
cidades de pequeno porte do Sul do Brasil. A primeira etapa foi um estudo transversal
com 500 profissionais de saúde atuantes na Estratégia de Saúde da Família, realizado
para determinar os municípios com diferentes padrões de uso, que compuseram a
amostra da segunda etapa. Orientando-se pelo Interacionismo Simbólico e pela Teoria
Fundamentada nos Dados, foram realizadas observações diretas e 39 entrevistas em
profundidade. O fenômeno central identificado foi "Respondendo à expectativa social de
que o profissional de saúde deve ser um modelo de comportamento". Também foram
identificadas as condições envolvidas "Identificando barreiras na formação para prestar
assistência ao usuário de álcool e tabaco", "Percebendo influências no significado
atribuído ao próprio uso de álcool e tabaco", "Utilizando estratégias de assistência ao
usuário de álcool e tabaco", "Definindo a atuação profissional relacionada a usuários de
álcool e tabaco" e "Considerando o uso de álcool e tabaco na comunidade". Foi
possível identificar que o profissional de saúde vivencia um processo interativo de
constante ressignificação dos seus conceitos a respeito do próprio uso de substâncias
psicoativas, que o levam a responder a uma expectativa social de ser modelo de
comportamento para a comunidade, evitando o consumo de álcool e tabaco.
Palavras-chave: Atenção primária em saúde. Tabagismo. Uso de álcool.

Abstract: Since 1994, the Family Health Strategy (FHS) was adopted as a guiding to
Primary Health Care (PHC) in Brazil. The proximity to the community is an important
resource for coping with health problems and should alert to situations linked to
psychological distress. Despite the recognition of the FHS as an important space for the
construction of assistance for tobacco and alcohol user are still some obstacles to its full
structure. In the process of self- knowledge of healthcare professionals to improve the
quality of care, it is important to approach the relationship between the pattern of alcohol
and tobacco and the assistance to users of health services. Thus, this study aims to
investigate the relationship between the patterns and the meanings of alcohol and
tobacco use among healthcare professionals and the care provided on this thematic to
PHC patients. Was conducted a study of Mixed Methods in five towns in Southern
Brazil. The first step was a cross-sectional study with 500 health professionals working
in the FHS, carried out to determine cities with different usage patterns, which
comprised the sample for the second stage. Guided by the Symbolic Interactionism and
Grounded Theory, direct observations were made and 39 in-depth interviews. The
central phenomenon identified was "Answering to the social expectation that health
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professionals should be a role model." Also identified were the conditions involved
"Identifying barriers in training to assist the user of alcohol and tobacco", "Realizing
influences the meaning ascribed to own use of alcohol and tobacco", "Using strategies
for assistance of alcohol and tobacco", "Defining the professional activities related to
tobacco and alcohol users" and "Considering the use of alcohol and tobacco in the
community." It was possible to identify the health professional experiences an iterative
process of constant redefinition of their own concepts about the use of psychoactive
substances, which cause them to respond to a social expectation of being role models
for the community, avoiding alcohol consumption and tobacco.
Key words: Primary health care. Alcohol use. Tobacco use.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26092013-192747/pt-br.php

Nº de Classificação: 18780
GONÇALVES, Angélica Martins de Souza. Atitudes dos estudantes de enfermagem
em relação ao usuário de substâncias psicoativas e a ênfase nos aspectos
religiosos e espirituais do cuidado. 2013. p. 182. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica
Linha de Pesquisa: Uso e abuso de álcool e drogas
Orientador: Pillon, Sandra Cristina
Resumo: O estudo teve como objetivo identificar as possíveis relações entre atitudes e
percepções de estudantes de Enfermagem sobre o cuidado religioso e espiritual
oferecido nos serviços de saúde aos usuários de álcool e/ou drogas, antes e após uma
intervenção educativa. Foram objetivos específicos realizar a adaptação transcultural e
a avaliação do desempenho psicométrico das versões brasileiras dos instrumentos
Treatment Spirituality/Religiosity Scale (TSRS-br) e Drug and Drug Problems
Perceptions Questionnaire (DDPPQ-br). Trata-se de um estudo analítico, longitudinal e
prospectivo, com uma etapa de avaliação psicométrica. A amostra foi constituída por
estudantes de Enfermagem de nível técnico e superior, vinculados a instituições
públicas e privadas do município de Barra do Garças/MT. Na etapa de intervenção
educativa, foram incluídos 62 estudantes de nível superior e, na de estudo psicométrico,
participaram também estudantes de nível técnico. De acordo com os critérios de
inclusão e exclusão, totalizou-se 246 indivíduos para avaliação do DDPPQ-br e 188 no
estudo da TSRS-br. O questionário de pesquisa foi aplicado antes e após um mês de
uma intervenção que consistiu de um curso sobre assistência para usuários de
substâncias psicoativas, contendo questões sobre informações gerais; conhecimentos
em assistência de enfermagem ao usuário de álcool e outras drogas; escala de
percepção sobre ênfase no cuidado religoso e espiritual nos serviços (TSRS-br) e duas
escalas de atitudes, sendo a DDPPQ-br e a SAAPPQ (Short Alcohol and Alcohol
Problems Perceptions Questionnaire). A idade média dos entrevistados foi de 23 anos
(Dp?4,83). Os resultados evidenciaram aumento dos conhecimentos e melhora
significativa das atitudes dos estudantes após a intervenção educativa, mas o mesmo
não foi encontrado em relação às suas percepções a respeito da ênfase no cuidado
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religioso e espiritual nos atendimentos que envolvem a temática do uso de álcool e
drogas prestados nos serviços. Também não se observaram relações entre essas
variáveis. Em relação às propriedades psicométricas do DDPPQ-br, uma Análise de
Componentes Principais confirmou a validação de construto do referido instrumento
com 16 itens, divididos em cinco fatores. A consistência interna global encontrada foi de
Alfa=0,85. O TSRS- br, tal como o instrumento original, manteve-se com 10 itens,
divididos em dois fatores. A confiabilidade por teste-reteste apresentou kappa variando
de ?=0,22 a 0,47 e consistência interna global de Alfa=0,85. Conclui-se que o meio
acadêmico deve continuar investindo na ampliação da discussão sobre o uso e abuso
de substâncias e suas interfaces com a implementação do cuidado religioso e espiritual,
o qual pode ser desenvolvido por meio de uma relação de ajuda, além de aprimorar
formas de se examinar a efetividade de intervenções educacionais para o trabalho
nesta área. Os instrumentos utilizados no presente estudo com tal finalidade mostraram
medidas satisfatórias de confiabilidade e de validade de construto.
Palavras-chave: Atitudes e prática em saúde. Conhecimentos. Espiritualidade.

Abstract: The aim in this study was to identify the possible relations between attitudes
and perceptions of Nursing students about religious and spiritual care offered at health
services for users of alcohol and/or drugs, before and after an educative intervention.
Specific aims were to develop the cross-cultural adaptation and assess the
psychometric performance of the Brazilian values of the Treatment Spirituality/Religiosity
Scale (TSRS-br) and Drug and Drug Problems Perceptions Questionnaire (DDPPQ-br).
An analytic, longitudinal and prospective study was undertaken with a psychometric
assessment phase. The sample consisted of technical and higher-education Nursing
students, affiliated with public and private institutions in Barra do Garças/MT, Brazil. In
the educative intervention phase, 62 higher-education students were included and, in
the psychometric study, technical students participated as well. In compliance with the
inclusion and exclusion criteria, 246 individuals took part in the evaluation of the
DDPPQ-br and 188 in the TSRS-br study. The research questionnaire was applied
before and one month after an intervention, which involved questions on general
information; knowledge in Nursing care delivery to alcohol and other drugs users; scale
of perception about the emphasis on religious and spiritual care in health services
(TSRS-br) and two attitude scales, the DDPPQ-br and the SAAPPQ (Short Alcohol and
Alcohol Problems Perceptions Questionnaire). The interviewees' mean age was 23
years (Sd?4.83). The results evidenced increased knowledge and a significant
improvement in students' attitudes after the educative intervention, but the same was not
found with regard to their perception concerning the emphasis put on religious and
spiritual care during care delivery involving alcohol and drugs use at the services. No
relations among these variables were observed either. As regards the psychometric
properties of the DDPPQ-br, a Main Components Analysis confirmed the construct
validity of the 16-item instrument, divided in five factors. The global internal consistency
found corresponded to Alpha=0.85. Like the original instrument, the TSRS-br continued
with ten items, divided in two factors. The kappa coefficient to evaluate test-retest
reliability varied between ?=0.22 and 0.47, while the global internal consistency
coefficient equaled Alpha=0.85. In conclusion, the academic world should continue
investing in a broader discussion about substance use and abuse and its interfaces with
the implementation of religious and spiritual care, which can be developed through a
help relation, besides improving forms of examining the effectiveness of educational
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interventions to work in this area. The instruments used in this study for that purposed
showed satisfactory reliability and construct validity coefficients.
Key words: Knowledge. Health attitudes and practice. Spirituality.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12062013-144236/pt-br.php

Nº de Classificação: 19133
MANO, Gisele Machado Peixoto. A atuação da enfermagem na promoção e
incentivo à prática de atividade física em hipertensos sedentários acompanhados
em Estratégia Saúde da Família. 2013. p. 193. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Pierin, Ângela Maria Geraldo
Resumo: Introdução Estudos têm evidenciado a importância da prática regular de
atividade física na hipertensão arterial. Objetivos Avaliar o efeito de atividades com uso
do pedômetro, orientadas pela enfermagem, na prática de atividade física e na
mudança de comportamento em hipertensos acompanhados em Estratégia Saúde da
Família. Métodos Realizou-se estudo prospectivo, experimental, durante 10 semanas,
em uma unidade básica de saúde da Região Oeste da cidade de São Paulo. Foram
estudados 263 hipertensos sedentários acompanhados na Estratégia Saúde da Família
(70,3% mulheres, 57,4% não brancos, 56,4±9,6 anos). Os hipertensos classificados
como inativos pelo Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) foram
divididos em Grupo 1- Controle (G1, n=130) e Grupo 2 - Intervenção (G2, n=133). Os
hipertensos dos dois grupos foram avaliados no início e no final do estudo em relação a
nível de atividade física, estágio de mudança de comportamento, medida casual da
pressão realizada pela enfermeira e medida residencial da pressão arterial (MRPA),
com aparelho automático validado, e medida dos passos durante três dias com o uso
do aparelho pedômetro. Somente os hipertensos do grupo G2 receberam orientação da
enfermagem para incentivo à mudança de hábito frente à atividade física e uso do
pedômetro durante dez semanas consecutivas. Resultados No final do estudo, nos
hipertensos dos dois grupos estudados (G1 e G2), observou-se que houve mudança
estatisticamente significante (p<0,05) nas seguintes variáveis: redução da pressão
arterial
casual
(G1-139,4±19,1/83,1±12,1
vs
130±15,2/79,1±10
e
G2138,7±19/83,6±10,9 vs 128,7±14,8/76,2±10,7 mmHg) e da medida residencial (G1131,59±18,21/78,12±9,49 vs 126,71±14,74/78,30±10,57 e G2-131,41±17,95/79,35±9,27
vs 126,54±13,51/76,29±8,99 mmHg), exceto para a MRPA diastólica dos hipertensos do
G1; aumento no número de passos, sendo maior nos hipertensos do G2 no final
(6331±3202 vs 8108±3103 passos); redução no índice de massa corpórea e
circunferência abdominal, porém a circunferência abdominal dos homens do grupo G2
no fim do estudo foi menor que a do G1; e redução da glicemia e do perfil lipídico,
exceto do nível de triglicérides dos hipertensos do G1. Na avaliação da mudança de
comportamento frente à atividade física, no final do estudo, o grupo G2 obteve maiores
escores (4,00 (3,00 - 4,00) vs 3,00 (2,00 - 4,00), e 61% dos hipertensos do grupo G2
passaram para ativos ou muito ativos vs 30,3% do grupo G1 (p<0,05). Houve aumento
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no controle dos hipertensos no final do estudo, em relação ao início, tanto no grupo G1
(51,5% vs 71,5%) como no G2 (48,1% vs 79,7%) e os hipertensos controlados
realizaram mais passos que o grupo não controlado no início e final do estudo.
Conclusão O incentivo à prática de atividade física com orientações da enfermagem
somada ao uso de um instrumento como o pedômetro mostrou-se eficaz para a
mudança de comportamento dos hipertensos estudados.
Palavras-chave: Atividade física. Hipertensão. Saúde da família.

Abstract: Introduction Studies have shown the importance of regular physical activity in
arterial hypertension. Objectives Assess the effect of activities by using the pedometer,
oriented by the nursing team, in the practice of physical activity and the change of
hypertensive patients behavior accompanied in Health Family strategy. Method A
prospective, experimental study, has been carried out for 10 weeks, in a Basic Health
Unit located in São Paulos west side. 263 sedentary hypertensive patients have been
studied accompanied in Health Family strategy (70,3% women, 57.4% non-white, 56.4
about 9,6 years). The hypertensive patients classified as inactive by the International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ) were divided in Group 1- control (G1, n=130) and
Group 2- intervention (G2, n=133). The hypertensive patients from both groups were
assessed in the beginning and in the end of the study concerning physical activity level,
behavior change stage, casual blood pressure measure taken by a nurse and home
blood pressure measurement (HBPM), with validated automatic device, and the
measurement of steps for 3 days by using the pedometer. Only the G2 hypertensive
patients have been provided with guidance and encouragement by the nursing team
towards habits change concerning physical activity and pedometer use for 10
consecutive weeks. Results There was statistically significant change (p<0,05), in the
hypertensive patients from both groups studied (G1 and G2), in the end of the study in
the following variables: casual blood pressure measurement reduction (G1139,4±19,1/83,1±12,1
vs
130±15,2/79,1±10
e
G2-138,7±19/83,6±10,9
vs
128,7±14,8/76,2±10,7 mmHg) and home blood pressure measurement (HBPM) (G1131,59±18,21/78,12±9,49 vs 126,71±14,74/78,30±10,57 e G2-131,41±17,95/79,35±9,27
vs 126,54±13,51/76,29±8,99 mmHg), except for the diastolic HBPM from the G1
hypertensive patients; an increase in the number of steps, even higher in the G2
hypertensive patients in the end of the study (6331±3202 vs 8108±3103 steps); body
mass index and waist circumference reduction, however waist circumference in the men
from G2 group was smaller than the men from G1 in the end of the study; blood glucose
and lipid profile reduction, except for the triglyceride level from G1 hypertensive patients.
Regarding the behavior change assessment towards physical activity, in the end of the
study, the hypertensive patients from G2 have obtained higher score (4,00 (3,00 4,00)
vs 3,00 (2,00 4,00), and 61% from G2 hypertensive patients have become active or very
active vs 30,3% from G1 (p<0,05). There was a control increase in the end of the study
of the hypertensive patients from both groups G1 (51,5% vs 71,5%) and G2 (48,1% vs
79,7%), and the controlled hypertensive patients had a higher number of steps than the
non-controlled group in the beginning and in the end of the study. Conclusion The
encouragement towards the practice of physical activity with the nursing team guidance
in addition to the use of a device such as the pedometer have shown effectiveness
concerning behavior change in the hypertensive patients studied.
Key words: Family health. Hypertension. Physical activity.

906

Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-29082014-143917/pt-br.php

Nº de Classificação: 18850
CAMARGO, Tamara Carolina de. Avaliação da esterilização a vapor do instrumental
laparoscópico montado: abordagem laboratorial. 2013 . Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Graziano, Kazuko Uchikawa
Resumo: Esta pesquisa avaliou a segurança microbiológica da esterilização a vapor do
instrumental laparoscópico reutilizável montado. Foram selecionados dois tipos de
instrumental laparoscópico reutilizável: trocarte e pinça de dissecção de 5mm.
Considerando a eficácia da limpeza como pré-requisito essencial para o processo de
esterilização, a primeira etapa da pesquisa, avaliou 66 instrumentos laparoscópicos,
sendo 33 pinças e 33trocartes, submetidos a diferentes métodos de limpeza, avaliando
como desfecho os resíduos orgânicos de proteína, hemoglobina e carboidrato, após
contaminação intencional com sangue de placenta humana. Os métodos de limpeza
testados foram: (1) limpeza manual com enxágue em água potável; (2) limpeza manual
com enxágue em água potável, seguida de limpeza ultrassônica sem enxágue; (3)
limpeza manual com enxágue em água potável, seguida de limpeza ultrassônica com
enxágue em água potável e (4) limpeza manual com enxágue em água potável, seguida
de limpeza ultrassônica com enxágue em água potável e último enxágue em água
destilada esterilizada. Os experimentos foram acompanhados pelos grupos controle
positivo (sem limpeza) e negativo, composto por instrumental laparoscópico novos sem
contaminação intencional, avaliados após os procedimentos de limpeza (1) e (4). Para
avaliação dos resíduos orgânicos, utilizou-se o kit Quantipro BCA para dosagem de
proteínas, TMB One para hemoglobina, fenol 5% e ácido sulfúrico para carboidrato,
todos com leitura por espectrofotometria. O grupo controle positivo evidenciou níveis
médios de 332µg/cm2 proteína, 30µg/cm2 carboidrato e 417µg/cm2 hemoglobina.
Conforme esperado, o método de limpeza (4) apresentou desempenho superior quando
comparado com o método (1), reduzindo 92% a mais de µg/proteína/pinça e 60% a
mais de µg/carboidrato/pinça e por trocarte, embora esta superioridade não tenha sido
observada de uma forma uniforme em todo o experimento. No grupo controle negativo,
os níveis máximos de proteína detectados foram 1,70µg/cm2 e de carboidrato de
1,07µg/cm2, não sendo detectada hemoglobina. A segunda etapa, avaliou a
esterilização do instrumental laparoscópico reutilizável montado com contaminação
desafio de três vezes 106 esporos Geobacillus stearothermophillus ATCC 7953,
impregnados em suporte de papel filtro extraídos do indicador biológico comercialmente
disponível para monitoramento da autoclavação. Os experimentos microbiológicos
foram acompanhados dos grupos controle positivo (suporte do indicador biológico não
submetido à esterilização)e controle negativo (instrumentos laparoscópicos esterilizados
desmontados com contaminação desafio). Como grupo experimental, foram analisados
370 instrumentos laparoscópicos esterilizados montados, sendo 185 pinças e 185
trocartes. Três suportes de papel impregnados com os esporos foram introduzidos no
interior de cada instrumento laparoscópico, precedidos de limpeza tipo (4), embalados
em papel grau cirúrgico e submetidos à esterilização a vapor saturado sob pressão
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(134oC por 5 minutos). Com técnica asséptica, cada suporte de papel foi inoculado em
meio de cultura de Tryptic Soy Broth (TSB), incubado a 56oC por 21 dias. Não sendo
observado crescimento, as amostras foram submetidas a um choque térmico a 80oC,
por 20 minutos, para estimular a germinação, com reincubação por mais 72 horas. Não
houve crescimento microbiano algum nas amostras do grupo experimental. Os
resultados dos grupos controles foram satisfatórios. O controle positivo confirmou o
desafio imposto aos experimentos e o controle negativo apresentou resultados
esperados de ausência de crescimento. Este estudo forneceu fortes evidências
científicas para os centros de material e esterilização sustentarem a segurança
microbiológica da prática de esterilização do instrumental laparoscópico montado
Palavras-chave: Enfermagem baseada em evidências. Enfermagem em centro
cirúrgico. Esterilização.

Abstract: This study evaluated the microbiological safety of steam sterilization, the
reusable laparoscopic instrument assembled. We selected two types of reusable
laparoscopic instrument: trocar and dissecting forceps 5mm. Considering the efficacy of
cleaning as an essential prerequisite for the sterilization process, the first step evaluated
66 laparoscopic instruments, 33 trocars and 33 dissecting forceps, subjected to different
cleaning methods evaluating outcome as organic waste protein, hemoglobin and
carbohydrate after intentional contamination with blood from human placenta. Cleaning
methods were tested: (1) manual cleaning rinse with potable water, (2) manual cleaning
with rinsing in clean water, then cleaning ultrasonic without rinsing, (3) manual cleaning
with rinsing in clean water, then cleaning ultrasonic rinse with potable water and (4)
manual cleaning rinse with potable water, followed by ultrasonic cleaning with potable
water rinse and final rinse in sterile distilled water. The experiments were accompanied
by positive control groups (without cleaning) and negative, composed of laparoscopic
instruments again without intentional contamination, assessed after the cleaning
procedures (1) and (4). For evaluation of organic waste is used Quantipro BCA kit for
the determination of protein, TMB One to hemoglobin, 5% phenol and sulfuric acid of
carbohydrate with any read by spectrophotometry. The positive control group showed
average levels of 332µg/cm2 protein, carbohydrate 30µg/cm2 and 417µg/cm2
hemoglobin. As expected, the cleaning method (4) superior performance when
compared with the method (1), reducing 92% more µg/protein/forceps and more than
60% µg/carbohydrate/forceps and trocar, although this superiority has not been
observed in a uniform manner throughout the experiment. In the negative control group
maximum levels of protein detected were 1.70 µg/cm2 and 1.07 µg/cm2carbohydrate
was not detected hemoglobin. The second step evaluated the sterilization of reusable
laparoscopic instruments assembled with contamination challenge 3 times 10
Geobacillusstearothermophillus spores ATCC 7953, impregnated strips filter paper
extracted from commercially available biological indicator for monitoring steam
sterilization. The experiments were accompanied microbiological positive control groups
(biological indicator spore strips non-sterile) and negative (laparoscopic instruments
sterilized contamination disassembled challenge). As experimental group were analyzed
370 laparoscopic instruments sterilized assembled, 185 dissecting forceps and 185
trocars. Three spore strips of paper impregnated were introduced in laparoscopic
instrument within each preceded by cleaning type (4), packed in surgical paper and
subjected to saturated steam sterilization under pressure (134oC for 5 minutes). With
aseptic technique, each paper spore strip was inoculated into culture medium Tryptic
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Soy Broth (TSB) and incubated at 56oC for 21 days. No growth was observed, they
were subjected to heat shock at 80oC for 20 minutes to stimulate germination, with more
reincubation for 72 hours. There was no microbial growth in some samples of the
experimental group. The results of the control groups were satisfactory. The Positive
Control confirmed the challenge posed to experiments and the negative control
presented results expected from the absence of growth. This study provides strong
scientific evidence for the Centers for Material and Sterilization sustain the
microbiological safety of the practice of sterilization of laparoscopic instruments
assembled.
Key words: Evidence-based nursing. Operating room nursing. Sterilization.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20092013-153759/pt-br.php

Nº de Classificação: 18852
KUREBAYASHI, Leonice Fumiko Sato. Auriculoterapia chinesa para redução de
estresse e melhoria de qualidade de vida de equipe de enfermagem: ensaio clínico
randomizado. 2013. p. 275. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Silva, Maria Júlia Paes da
Resumo: A equipe de Enfermagem em hospitais tem sido exposta a ambientes de
trabalho estressantes, submetidos, muitas vezes, à condições de trabalho precárias,
com baixa qualidade de vida. A auriculoterapia chinesa apresentou eficácia em estudo
preliminar para redução de estresse com um protocolo escolhido com base na Medicina
Tradicional Chinesa(MTC) e este Ensaio Clínico se propôs a avaliar a eficácia e o
alcance da técnica quando é aplicada com e sem protocolo fechado. Objetivos:
Descrever e investigar os níveis de estresse da equipe de Enfermagem do Hospital
Samaritano; Comparar a eficácia da auriculoterapia chinesa realizada com e sem
protocolo, descrever os principais diagnósticos de MTC para estresse e a eficácia dos
pontos escolhidos. Material e Método: Na primeira fase, 484 profissionais responderam
a um questionário de dados sócio-demográficos e à Lista de Sintomas de Stress de
Vasconcellos(LSS). Foram incluídos aqueles com pontuação entre 37 a 119 pontos
(médio e alto estresse). Randomizaram - se 213 pessoas em 3 grupos (controle, grupo
protocolo e grupo sem protocolo); 175 finalizaram o tratamento de 12 sessões de
auriculoterapia com agulha semipermanente, duas vezes por semana, por seis
semanas. O protocolo de pontos utilizado foi: ponto Rim, Tronco Cerebral, Shenmen e
Yang do Fígado 1 e 2. Os instrumentos de Coleta de dados no Ensaio Clínico foram a
LSS, o Inventário de Sintomas de Stress da Lipp (ISSL), o Instrumento de Qualidade de
Vida (SF36v2), uma Ficha de diagnósticos de MTC. O período de coleta foi de
novembro de 2011 a julho de 2012 e sete acupunturistas participaram do estudo. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP e do Hospital.
Resultados: Na primeira fase, a pontuação média de estresse de 484 profissionais foi
de 45,92 (nível médio). Os que apresentaram níveis mais elevados de estresse foram:
as enfermeiras (p=0,012), profissionais do turno da manhã (p=0,022) e sujeitos com
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doenças auto referidas (p=0,001). Na segunda fase, os dois grupos de intervenção
obtiveram diferenças estatísticas significativas quando comparadas ao grupo controle
(p<0,05), com efeito superior para o grupo sem protocolo segundo a LSS no póstratamento e follow-up. Quanto ao ISSL, houve melhores resultados para o grupo sem
protocolo para a fase de resistência/quase exaustão e domínio psicológico da fase de
alerta. Quanto ao SF36v2, houve diferença estatística (p<0,05) somente para o grupo
sem protocolo quanto ao domínio físico no follow-up. No domínio mental, ambos os
grupos de intervenção obtiveram resultados positivos(p<0,05), com ligeira superioridade
para o grupo sem protocolo quanto ao índice d de Cohen. Os principais diagnósticos de
MTC foram: Estagnação de Qi e Xue nos meridianos tendino-musculares, Calor de
Estômago e Subida de Yang do Fígado, Estagnação de Qi do Fígado, Distúrbio de
Shen, Deficiência de Yin do Rim, Deficiência de Qi e Xue do Baço-Pâncreas. Os pontos
mais utilizados foram os cinco pontos do protocolo somados a Estômago, Baço e
pontos de dor. Conclusão: o grupo sem protocolo obteve melhores resultados para
redução de estresse e melhoria de qualidade de vida, demonstrando que a
auriculoterapia chinesa quando feita de forma individualizada
Palavras-chave: Acupuntura auricular. Auriculoterapia. Terapias complementares.

Abstract: Hospitals Nursing Team have been exposed to highly stressful work
environment and submitted many times to precarious work conditions and thus low
quality of life. Chinese auricular therapy has presented efficiency in a preliminary study
to reduce stress by a selected protocol based on Chinese Traditional Medicine (MTC).
This Clinical Trial is proposed to evaluate the effectiveness and reach of the technique
whenever this is applied with or without a closed protocol. Objectives: Describe and
investigate the stress levels of Samaritano Hospitals Nursing Team; Compare the
effectiveness of Chinese Auricular Therapy performed with or without protocol; Describe
the main diagnosis of MTC for stress and efficiency of the selected points. Material and
Method: On the first phase, 484 professionals answered to a questionnaire containing
demographic social data and to the Vasconcelos List of Stress Symptoms (LSS). Those
ones with score between 37 and 119 points (average and high stress) were included.
213 people were randomized in 3 groups (control, protocol group and group without
protocol); 175 ended a 12-session auricular therapy treatment with semi-permanent ear
needles twice a week for six weeks. The scoring protocol used was: Kidney point, Brain
stern point, Shenmen and Yang of the Liver 1 and 2. The instruments for the data
collection in the Clinical Trial were LSS, Lipp Stress Symptoms Inventory (ISSL),
Instrument of Life Quality (SF36v2), MTC diagnosis chart. The period of data collection
was between November 2011 and July 2012 and seven acupuncturists participated in
the trial. This study was approved by the School and Hospital Ethical Committee on
Clinical Trial. Results: On the first phase, the average scoring of stress was of 45,92
(average level of stress). The professionals that presented higher stress levels were:
nurses (p=0,012), morning shift professionals (p=0,022) and subjects with self-referred
diseases (p=0,001). On the second phase, the two intervention groups presented
differences once compared with the control group (p<0,05), with higher effect in the
group without protocol according to LSS in the after treatment and follow-up. Regarding
ISSL, there were better results to without protocol group for resistance/quasi-exhaustion
phase and physical domain of alert phase. In relation to SF36v2, there was statistics
difference (p<0,05) only for the group without protocol in connection with physical
dominance during follow-up. In mental dominance, both of intervention groups presented

910

positive results (p<0,05), with an slight superior effect for the group without protocol as
per Cohens index. The main MTC diagnosis was: Qi stagnation and Xue in the tendinomuscular meridians, Stomach Heat and Rising of Yang of the Liver, Qi stagnation of the
Liver, Shen Disturbs, Kidney Yin Deficiency, Qi deficiency and Xue of Spleen-Pancreas.
The mostly used points were the five ones of the protocol plus Stomach, Spleen and
pain points. Conclusion: the group without protocol presented the best results for stress
reduction and improvement of life quality, demonstrating that Chinese auricular therapy
made in a personalized way broaden the reach of the technique.
Key words: Auricular acupuncture. Auricular therapy. Complementary therapies.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20092013-155159/pt-br.php

Nº de Classificação: 18848
ANDOLHE, Rafaela. Segurança do paciente em unidades de terapia intensiva:
estresse, coping e burnout da equipe de enfermagem e ocorrência de eventos adversos
e incidentes. 2013. p. 248. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Padilha, Kátia Grillo
Resumo: Objetivo: Este estudo objetivou analisar a associação entre características
biossociais e clínicas dos pacientes, carga de trabalho de enfermagem, nível de
estresse, coping e burnout da equipe de enfermagem e a ocorrência de Eventos
Adversos/Incidentes (EA/I) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Método: Trata-se
de investigação observacional, analítica, transversal, realizada em diferentes UTI, no
mês de outubro de 2012. Utilizaram-se informações extraídas dos prontuários dos
pacientes para coleta de EA/I. Para a carga de enfermagem, utilizou-se o Nursing
Activities Score (NAS). A obtenção das informações da equipe de enfermagem ocorreu
pela utilização de: Escala de Estresse no Trabalho (EET), Lista de Sinais e Sintomas de
Stress (LSS), Escala de Coping Ocupacional (ECO) e Inventário Maslach de Burnout
(IMB). No tratamento estatístico utilizaram-se: Teste Qui-quadrado para associação
entre estresse, coping, burnout e variáveis biossociais e do trabalho da equipe de
enfermagem para as variáveis qualitativas, Análise de Variância e Teste de Tukey para
as quantitativas e regressão logística para identificação dos fatores associados a elas.
Utilizou-se a Correlação de Pearson para análise entre variáveis biossociais e clínicas
dos pacientes, NAS, estresse, coping, burnout e EA/I. Resultados: Participaram do
estudo 111 pacientes, a maior parte eram homens (54,10%), com idade média de 51
anos, procedentes da enfermaria (87,40%), sobreviveram à internação (97,30%), com
escore de gravidade de 27,05 e probabilidade de morte de 12,00%. Os 111 pacientes
sofreram 1.055 ocorrências durante a internação, 64,83% foram incidentes e 35,17%
foram eventos adversos, que envolveram 46,85% e 53,15% pacientes,
respectivamente. As principais ocorrências relacionaram-se a: procedimento/processo
clínico (48,53%), falhas com documentação (28,06%), administração de medicamentos
ou relacionados a fluídos endovenosos (8,63%) e acidentes com paciente (6,26%). A
variável EA/I correlacionou-se com gravidade (p=0,00 e r=0,27) e probabilidade de
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morte (p=0,00 e r=0,27) e o tempo de internação (p=0,00 e r=0,41). Referente à equipe
de enfermagem, participaram do estudo 287 sujeitos, sendo 34,84% enfermeiros,
12,89% técnicos e 52,27%, auxiliares de enfermagem. Tratavam-se, de mulheres
(83,97%), com companheiro (50,53%) e filhos (63,07%). 74,47% dos sujeitos estavam
com médio nível de estresse verificados pela EET e 46,13% dos profissionais
apresentou médio nível de estresse verificado pela LSS. O percentual de pessoas com
burnout foi de 12,54%. As variáveis relacionadas às características do trabalho tiveram
associação com o estresse. A equipe de enfermagem utilizou, predominantemente, o
coping controle (79,93%). Houve associação estatisticamente significante entre
presença de burnout e avaliação da efetividade das horas de sono dormidas (p=0,03) e
intenção de deixar a instituição (p=0,04). A maior média de ocorrências de EA/I foi nas
unidades com maior NAS, estresse ou burnout. Houve correlação positiva alta e
estatisticamente significativa entre EA/I e tempo de internação (r=0,78 e p=0,02). Não
houve correlação estatisticamente significativa entre EA/I, gravidade, NAS, estresse
(EET), sinais e sintomas de estresse (LSS) e burnout. Conclusões: Apesar da hipótese
deste estudo ter sido refutada, essa pesquisa avança pela elucidação de variáveis
relacionadas ao estresse no trabalho, ao coping ocupacional e ao burnout e indica
direções sobre a ligação dos EA/I, carga de trabalho de enfermagem, estresse e
burnout.
Palavras-chave: Enfermagem. Esgotamento profissional. Estresse ocupacional.

Abstract: Objective: This study aimed to examine the association between biosocial
and clinical characteristics of patients, nursing workload, level of stress, coping and
burnout of nursing staff, with the occurrence of Adverse Events/Incidents (AE/I) in Adult
Intensive Care Units. Method: Observational analytic cross-sectional study, performed in
different ICU during the month of October, 2012. Data of patients was collected from
medical records; to measure the workload of nursing, it was used the Nursing Activities
Score (NAS); to collect data regarding the nursing staff it were used the following
instruments: Stress Scale at Work (SSW), List of Signs and Symptoms of Stress (LSS),
Occupational Coping Scale (OCS) and the Maslach Burnout Inventory (MBI). The
statistical treatment used were: chi-square test for association between stress, coping,
burnout and biosocial and work variables from the nursing staff for qualitative variables;
analysis of variance and Tukey's test for quantitative variables; logistic regression to
identify the associated factors. It was used the Pearson correlation test for analysis of
biosocial and clinical variables, NAS, stress, coping, burnout and AE/I. Results: The
study included 111 patients; the majority were men (54.10%), mean age 51 years,
coming from the hospitalization unit (87.40%), who survived to the hospitalization
(97.30%), with severity score of 27.05 and probability of death of 12.00%. The 111
patients had 1,055 occurrences during hospitalization, 64.83% were incidents and
35.17% were adverse events, involving 46.85% and 53.15% patients, respectively. The
main occurrences related to procedure/clinical process (48.53%), documentation failures
(28.06%), medication administration or related to intravenous fluids (8.63%) and
accidents with the patient (6, 26%). The variable AE/I correlated with severity (p = 0.00
and r = 0.27), probability of death (p = 0.00 and r = 0.27) and length of stay (p = 0.00
and r = 0,41). Concerning the nursing staff, 287 individuals participated in the study,
34.84% were nurses, 12.89% were nursing technicians and 52.27% were nursing
auxiliaries. Most were women (83.97%), with a partner (50.53%) and children (63.07%),
74.47% scored with medium stress level measured by the SST and 46.13% of the

912

professionals scored medium stress level in the LSS. The percentage of people with
burnout was 12.54%. The work variables were associated with stress. The nursing staff
used predominantly coping control (79.93%). There was a statistically significant
association between the presence of burnout and evaluation of the effectiveness of
hours of sleep (p = 0.03) and intention to leave the institution (p = 0.04). The highest
average occurrences of AE/I were in units with higher NAS score, stress or burnout.
There was a high, positive statistically significant correlation between AE/I and length of
stay (r = 0.78 and p = 0.02), but there was not significant correlation between AE/I,
gravity, nursing workload, stress (SSW), signs and symptoms of stress (LSS) and
burnout. Conclusions: Although the hypothesis of this study has been refuted, this
research advances through elucidation of variables associated to stress at work,
occupational coping and burnout, also providing some directions for the connection of
AE/I, nursing workload, stress and burnout.
Key words: Nursing. Occupational stress. Patient safety.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-25092013-165658/pt-br.php

Nº de Classificação: 18916
DOMINGUES, Cristiane de Alencar. Trauma and injury severity score: análise de
novos ajustes no índice. 2013. p. 141. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Sousa, Regina Marcia Cardoso de
Resumo: Introdução: O Trauma and Injury Severity Score (TRISS) é considerado
padrão ouro na análise de probabilidade de sobrevida do doente traumatizado, apesar
de suas limitações. Vários têm sido os esforços na tentativa de torná-lo mais acurado,
tendo em vista seu importante papel nos Programas de Melhoria de Qualidade em
Trauma. Objetivos: Propor três novos ajustes à equação do TRISS e comparar suas
performances com o TRISS e o TRISS-like originais e com esses índices e o NTRISS
com coeficientes ajustados à população do estudo; identificar se a técnica de imputação
múltipla aumenta a acurácia das equações derivadas de bancos de dados com perdas
e comparar o desempenho dos novos modelos quando derivados e aplicados em
diferentes grupos de vítimas traumatizadas. Método: Trata-se de um estudo
multicêntrico, retrospectivo, com vítimas de trauma internadas no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC FMUSP) e no Centro de
Trauma da Universidade da Califórnia San Diego Medical Center (UCSD MC), no
período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2010. As informações dos
doentes foram agrupadas em Bancos de Dados Derivação e Teste, sendo o primeiro
utilizado para derivar as equações e o segundo para validar as equações geradas. Os
coeficientes dos modelos foram estabelecidos pela análise de regressão logística. A
curva Receiver Operating Characteristics (ROC) foi utilizada para avaliar a performance
dos modelos e o algoritmo de DeLonge et al. para comparar as áreas sob as curvas
(AUC). Resultados: A casuística foi composta de 2.416 doentes do HC FMUSP (São
Paulo, Brasil) e 8.172 participantes do UCSD MC (San Diego, EUA). Os novos modelos
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propostos foram o NTRISS-like, que incluiu as variáveis Melhor Resposta Motora
(MRM), Pressão Artéria Sistólica (PAS), New Injury Severity Score (NISS) e idade; o
TRISS SpO2, com as variáveis Escala de Coma de Glasgow, PAS, saturação periférica
de oxigênio (SpO2), Injury Severity Score, além da idade e o NTRISSlike SpO2 (MRM +
PAS + SpO2 + NISS + idade). Todas as equações tiveram coeficientes ajustados para
trauma contuso e penetrante. A técnica de imputação múltipla aplicada à derivação das
equações não melhorou a acurácia dos modelos. Os modelos TRISS original, TRISS,
TRISS-like e NTRISS com coeficientes ajustados e as novas propostas não
apresentaram diferença estatisticamente significativa em sua performance. As novas
equações ajustadas aos dados de São Paulo e as geradas com informações de San
Diego apresentaram diferentes AUC ao serem aplicadas nos dois grupos de doentes
dessas localidades. A acurácia sempre foi maior quando as equações foram aplicadas
na população de San Diego. Conclusões: Os novos modelos apresentaram boa
acurácia (cerca de 89,5%) e desempenho similar a outros ajustes do índice TRISS
anteriormente publicados; portanto, podem ser utilizados nas avaliações de qualidade
da assistência ao traumatizado. Os ajustes dos índices de probabilidade de sobrevida à
realidade local de sua aplicação não melhoraram seu desempenho, resultado que
reforça a incerteza sobre a necessidade desses ajustes, conforme o local de aplicação
do índice.
Palavras-chave: Avaliação de resultados. Enfermagem. Índices de gravidade do
trauma.

Abstract: Introduction: Trauma and Injury Severity Score (TRISS) is considered the
"gold standard" in the analysis of survival probability of trauma patients, despite its
limitations. There have been several efforts to make it more accurate because of its
important role in Trauma Quality Improvement Programmes. Objectives: To propose
three new adjustments to the TRISS equation and compare their performances with the
TRISS and TRISS-like originals and these indices and NTRISS with coefficients
adjusted to the study population; identify if the multiple imputation technique increases
the accuracy of the equations derived from databases with missing; and to compare the
performance of the new models when derivatives and applied to different groups of
trauma patients. Methods: This is a multicenter, retrospective study with trauma victims
admitted to the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HC FMUSP) and the Trauma Center at the University of California San Diego
Medical Center (UCSD MC) for the period between January 1st, 2006 and December
31st, 2010. The information of patients were grouped into two different databases:
derivation and testing; the first one served to derive the equations and the second was
used to validate the equations generated. The model coefficients were established by
logistic regression analysis. Receiver Operating Characteristic curve (ROC) was used to
evaluate the performance of the models and De Long et al. algorithm to compare the
areas under the curves (AUC). Results: The casuistic consisted of 2,416 patients from
HC FMUSP (São Paulo, Brazil) and 8,172 participants from UCSD MC (San Diego,
USA). The new models proposed were NTRISS-like which included the variables Best
Motor Response (BMR), Systolic Blood Pressure (SBP), New Injury Severity Score
(NISS) and age; TRISS SpO2 that included the variables Glasgow Coma Scale, SBP,
saturation of peripheral oxygen (SpO2), Injury Severity Score and age; and NTRISS-like
SpO2 (BMR + SBP + SpO2 + NISS + age). All equations had adjusted coefficients for
blunt and penetrating trauma. The multiple imputation technique applied in the derivation
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of the equations did not improve the accuracy of the models. The original TRISS, and
TRISS, TRISS-like and NTRISS with adjusted coefficients and the new proposals
showed no statistically significant difference in performance. The new equations fitted to
the São Paulo data and generated with information from San Diego showed different
AUC when applied in the two patient groups in these localities. The accuracy was
always higher when the equations were applied to the population of San Diego.
Conclusions: The new models demonstrated good accuracy (about 89.5%) and similar
performance to other TRISS adjustments previously published, and may be used in
assessments of quality of care for traumatized. The survival probability scores
adjustments to the local reality of its application did not improve its performance, a result
that reinforces the uncertainty about the need for such adjustments, as the application
site index.
Key words: Injury severity score. Nursing. Outcome assessment.

Nº de Classificação: 18917
ARAÚJO, Claudia Lysia de Oliveira. Condições de saúde e funcionalidade dos
idosos do Vale do Paraíba - SP. 2012. p. 182. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Faro, Ana Cristina Mancussi
Resumo: O envelhecimento da população mundial é um fenômeno novo, ao qual,
mesmo os países desenvolvidos, ainda estão tentando adaptar-se como envelhecer de
forma saudável, priorizando esforços na manutenção da independência e autonomia do
indivíduo. Os princípios deste envelhecimento com qualidade de vida descrevem o
idoso como pró-ativo, definindo seus objetivos e lutando para alcançá-los, reunindo
recursos que são úteis na adaptação à mudança e ativamente envolvidos na
manutenção do bem-estar. Este modelo compreende desde a satisfação com a vida a
modelos baseados em conceitos de independência, controle, competências sociais e
cognitivas. O objetivo desta pesquisa é a caracterização do perfil dos idosos que
participam do Centro de Convivência do Idoso (CCI) quanto ao sexo, idade, estado civil,
etnia autodeclarada, escolaridade, ocupação, renda individual, número de filhos,
naturalidade, condições de moradia, meio de locomoção que utiliza para ir ao CCI e
atividade física preferida e descrever as condições de saúde e desempenho nas
atividades de vida diária dos idosos participantes de CCI, segundo a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde(CIF). Pesquisa do tipo
exploratória, descritiva, transversal, com abordagem quantitativa, realizado em CCIs do
Vale Paraíba, São Paulo. Foram incluídos no estudo aqueles que atendiam aos critérios
de inclusão com idade igual ou superior a 60 anos, participantes, há pelo menos três
meses completos e no máximo um ano dos CCIs, que constituíram o campo de
pesquisa. O estudo caracterizou-se pelo predomínio de mulheres, idade média de 72
anos, casadas, etnia autodeclarada branca, com 5-10 anos de educação escolar,
aposentadas, com média de renda mensal de um salário mínimo, por meio do
instrumento de coleta foi possível observar que a maior parte das categorias da CIF
selecionadas era pouco comprometida com dificuldade leve ou sem dificuldade.
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Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde.
Gerontologia. Idoso.

Abstract: The aging world population is a new phenomenon, which even developed
countries are still trying to adapt to aging in a healthy way, prioritizing efforts to maintain
the independence and autonomy of the individual. The principles of this aging quality of
life describe the elderly as proactive, setting goals and striving to achieve them,
gathering resources that are useful in adapting to change and actively involved in
maintaining wellness. This model comprises from life satisfaction to models based on
concepts of independence, control, social and cognitive skills. The goal of this research
is to characterize the profile of the elderly participating in the Elderly Community Centre
(CCI) regarding gender, age, marital status, self-reported ethnicity, education,
occupation, individual income, number of children, nationality, living conditions , means
of transportation you use to go to the CCI and preferred physical activity and describe
the health and performance in activities of daily living of the elderly participants from
CCI, according to the International Classification of Functioning, Disability and
Health(ICF). Research An exploratory, descriptive , Cross-sectional quantitative
approach carried out in CCIs Paraíba Valley, São Paulo. The study included those who
met the inclusion criteria of age or over 60 years, participating for at least three months
and complete within one year of the CCIs, which were the search field. The study was
characterized by the predominance of women, mean age 72 years, married, selfreported ethnicity white, with 5-10 years of education, retired, with an average monthly
income of a minimum wage, through the data collection instrument was observed that
most of ICF categories selected was somewhat compromised with slight difficulty or no
difficulty.
Key words: Aging. Gerontology. International Classification of Functioning Disability
and Health.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11102013-162435/pt-br.php

Nº de Classificação: 19046
PINTO, Flavia Morais Gomes. Desinfecção das canetas de alta rotação com álcool
70% p/v sem limpeza prévia: avaliação do risco de infecção cruzada. 2013. p. 114.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. Sao Paulo;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto
Orientador: Graziano, Kazuko Uchikawa
Resumo: Introdução: Na prática clínica odontológica, justificada pela praticidade, tempo
curto disponível entre os atendimentos, associados à insuficiente previsão e provisão
das Canetas de Alta Rotação (CAR), a descontaminação destas por meio de aplicação
direta do álcool 70% p/v, sem limpeza prévia, é uma realidade. Este procedimento
contraria, a priori, os protocolos de processamento que recomendam, no mínimo,
limpeza seguida de desinfecção de alto nível para prevenção de infecção cruzada.
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Objetivo: avaliar a desinfecção das CAR com álcool 70% p/v, sem limpeza prévia com
vistas ao risco de causar infecção cruzada. Método: caracterizou-se como uma
pesquisa pragmática em um Estabelecimento Odontológico, onde rotineiramente as
práticas de interesse para o estudo estavam presentes. O grupo experimental foi
composto por 100 amostras de CAR utilizadas em tratamentos diversos, após a fricção
do desinfetante por 90 segundos em sua superfície externa. Para avaliação dos
resultados, uma gaze umedecida com soro fisiológico foi utilizada como carreador para
o arraste dos possíveis micro-organismos nas superfícies desinfetadas. Metade do
número das amostras (50) foi analisada pelo método de filtração por membrana
(Método I - quantitativo), sendo cada gaze imersa em 300 mL de solução fisiológica.
Sequencialmente, as amostras foram expostas a sonicação e agitação. Em seguida, o
lavado foi filtrado em três partes iguais para diferentes análises (micro-organismos
aeróbios, anaeróbios e específicos da microbiota oral humana), por meio da membrana
com porosidade de 0,45 m. As outras 50 amostras foram analisadas pelo método de
imersão direta da gaze em meio de cultura Fluid Thioglycollate Medium (Método II
qualitativo). O tubo contendo a gaze foi agitado e incubado a 37ºC por 21 dias.
Resultados: as amostras analisadas pelo Método I apresentaram crescimento positivo
em 27/50 (54%) das amostras na faixa de 100 a 102 UFC/amostra. Deste total, foram
identificados sete micro-organismos distintos, representados por 37,1% do
Staphylococcus coagulase negativa, 28,5% dos Bacillus spp, 17,1% dos Bacilo Gram
positivos não esporulados, 5,7% dos Micrococcus spp, 5,7% dos Penicillium spp, 2,8%
Acinetobacter baumannii e 2,8% da Candida spp. No grupo analisado pelo Método II, o
total de tubos com crescimento positivo foi de 12/50 (24%) amostras. Deste total, foram
identificados três micro-organismos distintos, sendo 38,4% de Bacilos Gram positivos
inespecíficos, seguidos dos Staphylococcus spp e Peptococcus spp com a mesma
porcentagem de positividade de 30,7% cada. O grupo controle negativo, composto por
amostras submetidas à limpeza e esterilização consecutiva, apresentaram resultados
satisfatórios de ausência microbiana na totalidade das amostras. O crescimento médio
encontrado no grupo controle positivo foi de 17,5 UFC/placa, com exceção de uma
amostra que apresentou crescimento incontável. Conclusão: os resultados da presente
investigação reprovam a prática da descontaminação das CAR com álcool 70% p/v,
sem limpeza prévia, substanciada pela sobrevivência de micro-organismos que não
corresponderam à ação fungicida e bactericida esperada do álcool 70% p/v na condição
de desinfetante de nível intermediário. Outro aspecto que reforça a reprovação da
prática analisada é a consideração de que os micro-organismos recuperados, mesmo
sendo de baixo potencial patogênico, podem comportar-se como anfibiontes, isto é, são
capazes de agredir o hospedeiro quando as condições ambientais e imunológicas são
favoráveis aos micro-organismos, causando infecção.
Palavras-chave: Álcool etílico. Desinfecção. Equipamentos odontológicos de alta
rotação.

Abstract: Introduction: In dental clinical practice, decontamination of high-speed dental
equipment (HSDE) by direct use of 70% ethanol without previous cleaning, justified by
practicality, the short-time available between appointments, together with inadequate
predicting and provision of HSDE, is a reality. This procedure, a priori, contradicts the
processing protocols recommended to prevent cross-infection. Objective: to evaluate the
disinfection of HSDE with 70% ethanol without previous cleaning, with views of crossinfection risk. Method: the present study was characterized as a pragmatic research in a

917

Dental Office, which practices of interest to the study were routinely performed. The
experimental group consisted of 100 samples of HSDE used in different treatments after
rubbing the disinfectant for 90 seconds on its outer surface. To evaluate the results,
gauze moistened with saline solution was used as a carrier for obtaining microorganisms
from the disinfected surfaces. Half of the samples (50) were analyzed by membrane
filtration (Method I - quantitative), with the gauze being immersed in 300 mL of saline
solution. Sequentially, the sample was exposed to sonication and agitation. After that,
the lavage was filtered in three equal parts for different analyses, through a membrane
with 0.45 m porosity and seeded on blood agar culture medium, for recovery of aerobic
and anaerobic microorganisms, as well as those specifically found in the human oral
microbiota. The other 50 samples were analyzed by direct immersion of the gauze in
culture medium (Method II - Qualitative): after rubbing the wet gauze on the outer
surface of the HSDE, it was placed directly in Fluid Thioglycollate culture medium. The
tube containing the gauze was shaken in a vortex mixer and then incubated at 37 ° C for
21 days. Results: samples analyzed by Method I, showed positive growth in 27/50 (54%)
of the samples within the range of 100 to 102 CFU/sample. Of this total, 7 different
microorganisms were identified, represented by 37.1% of coagulase-negative
Staphylococcus, 28.5% of Bacillus spp, 17.1% of non-sporulating Gram-positive bacillus,
5.7% of Micrococcus spp, 5.7 % of Penicillium spp, 2.8% of Acinetobacter baumannii
and 2.8% of Candida spp. In the group analyzed by Method II, the total number of tubes
with positive growth was 12/50 (24%) samples. Of this total, we identified 2 different
microorganisms, being 38.4% of Gram-positive bacillus nonspecific, followed by
Staphylococcus spp and Peptococcus spp with the same percentage of positivity of
30.7% each. The negative control group, composed of samples subjected to cleaning
and sterilization consecutive showed satisfactory results. The average growth found in
the positive control group was 17.5 CFU/sample, except for one sample that showed
growth uncountable. Conclusion: the results of the present study do not support the
practice of decontamination of HSDE with 70% ethanol without previous cleaning, based
on the evidence of microorganism survival that did not meet the expected bactericidal
and fungicidal action of alcohol as an intermediate level disinfectant. Another aspect that
reinforces the disapproval this practice, it is the consideration that the micro-organisms
recovered, even being low pathogenic potential, may behave as anfibionte, which are
capable of harming the host when the environmental and immune conditions are
favorable to micro-organisms, causing infection.
Key words: Dental high-speed equipment. Disinfection. Ethanol.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20092013-091255/pt-br.php
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Resumo: Introdução e Objetivos: O cuidado de Enfermagem à pessoa póstransplante
cardíaco é um tema pouco investigado no Brasil. Este estudo teve como objetivos:
Identificar os cuidados de Enfermagem prestados ao paciente transplantado cardíaco
mediato em unidade de terapia intensiva e na unidade de internação de um hospital
especializado em cardiologia; apreender os cuidados que o paciente transplantado
cardíaco espera receber do enfermeiro em unidade de terapia intensiva e na unidade de
internação, na perspectiva do enfermeiro e na perspectiva do paciente. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Foram entrevistados nove enfermeiros e três
pacientes que atenderam aos critérios de inclusão, utilizando-se um questionário
semiestruturado, cujos dados foram analisados por meio da análise temática, conforme
Minayo. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem da USP e autorizada a coleta de dados pelo Instituto do
Coração do HCFMUSP, local onde foi realizada a pesquisa. Resultados: A relação dos
enfermeiros e dos pacientes está mediada pelo cuidado, que se expressa por um
cuidado realizado que é o cuidado prestado e um cuidado desejado ou um cuidado
esperado, que evidenciam as expectativas tanto dos enfermeiros quanto dos sujeitos
entrevistados. Da análise temática das entrevistas emergiram três dimensões de
cuidados: biológica, emocional e psicossocial. A dimensão biológica é apreendida pelos
enfermeiros e pelos pacientes na mesma perspectiva e se refere aos cuidados relativos
à administração de medicamentos, à alimentação, aos curativos, à detecção de sinais
de rejeição, aos drenos e cateter, à higiene, à prevenção de infecção e à realização de
biópsia. A dimensão emocional, na perspectiva dos enfermeiros, está relacionada à
revolta com a doença e ao longo tempo de internação, enquanto na dos pacientes se
refere ao apoio, à atenção e ao vínculo afetivo. Na dimensão psicossocial os
enfermeiros abordam o acolhimento da família e a orientação para o cuidado e os
pacientes a orientação para o cuidado. Considerações finais: Os enfermeiros citam e
realizam predominantemente cuidados na dimensão biológica e é assim que os
pacientes os apreendem e os reproduzem. As outras dimensões do cuidado foram
pouco mencionadas, o que sugere a necessidade de ressignificar o cuidado ao
transplantado cardíaco de modo a que as condições objetivas de trabalho e as crenças
sejam analisadas e investigadas visando à ampliação e à efetivação do cuidado que se
deseja ser multidimensional.
Palavras-chave: Cuidados pós-operatórios. Enfermagem. Transplante de coração.

Abstract: Introduction and Objectives: The nursing care to an individual after cardiac
transplantation is poorly investigated in Brazil. This study aimed to: Identify the nursing
care provided to mediate postoperative cardiac transplant patient in the intensive care
unit and inpatient unit of a hospital specialized in cardiology; apprehend the nursing care
that heart transplant patient hopes to receive from the nurse in the intensive care unit
and inpatient unit, from the perspective of the nurse and the patient. Methods: This was
a qualitative research. Was interviewed nine nurses and three patients who fulfilled the
inclusion criteria, using a semi-structured questionnaire whose data were analyzed using
thematic analysis according to Minayo. The research project was approved by the
EEUSP Ethics Commission and the collection of data were authorized by HCFMUSP,
where the research was conducted. Results: The ratio of nurses and patients is
mediated by nursing care, which is expressed by a realized care that is the provided
care and a desired nursing care or expected care, which showed both the expectations
of nurses as the interviewed subjects. The thematic analysis of the interviews revealed
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three dimensions of care: biological, psychosocial and emotional. The biological
dimension is apprehended by nurses and patients in the same perspective and refers to
the care of the administration of medicines, to food, to bandages, to detection the signs
of rejection, to the drains and catheters, to hygiene, to the prevention of infections and to
the biopsy. The emotional dimension, from the perspective of nurses, is related to the
anger with illness and hospitalization time, while the patients perspective referred to the
support, attention and affective link. In psychosocial dimension the nurses approach the
hosting of family and the orientation related to the care and the patients referred the
orientation related to the care. Final considerations: The nurses cite and realize
predominantly biological dimension care and that is how the patients reproduce them.
Other dimensions of care were just little mentioned, which suggests the need to resignify
the transplanted heart care so that the objective conditions of work and beliefs are
examined and investigated aiming to increase and to effective the care that is wanted to
be multidimensional.
Key words: Heart transplant. Nursing. Post operative care.
Acesso remoto ao texto integral:
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Resumo: Considerando a importância de identificar fatores do ambiente de trabalho
que afetam a saúde física e mental de enfermeiros em Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) este estudo teve como objetivos: avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde
(QVRS) de enfermeiros de UTI em relação a componentes físicos e mentais, descrever
as condições do ambiente de trabalho e analisar as associações entre QVRS e
condições de trabalho de enfermeiros em UTIs. Um estudo descritivo, com
delineamento transversal foi realizado em 31 UTIs de adultos, de 18 hospitais
selecionados aleatoriamente nas cinco regiões do município de São Paulo, com uma
amostra de 180 enfermeiros (68,9% do sexo feminino, idade média de 35,6 anos
(dp=7,0), tempo médio de trabalho em UTI de 7 anos (dp=5,2), 68,0% trabalhando até
40 horas semanais). O instrumento Nursing Work Index-Revised (NWI-R) foi utilizado
para identificar as condições do ambiente de trabalho percebidas pelos enfermeiros
(autonomia, controle sobre o ambiente, relacionamento médico-enfermeiro e suporte
organizacional) e o Medical Outcomes Study 12 Item Short Form Health Survey (SF12), para avaliar a QVRS em seus componentes físico (CF) e mental (CM). Nas
análises bivariadas utilizaram-se os testes Qui-Quadrado de Pearson, teste t-Student,
ANOVA e o teste pos hoc de Tukey. Análise de Regressão Linear Múltipla, método
stepwise forward, foi realizada para examinar o efeito de variáveis selecionadas sobre
os CF e CM do SF-12. Na avaliação da QVRS, os escores médios do CF e do CM
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foram, respectivamente, de 49 (dp=7,6) e 46 (dp=10), valores próximos aos de
referência para a população geral americana (50 pontos). O escore total médio do NWIR foi de 2,0 (dp=0,5) e dos domínios entre 2,0 e 2,1 (dp entre 0,5 e 07), o que sugere
condições adequadas de trabalho. Correlações significativas (p<0,05) e de fraca
magnitude (-0,18 a -0,34) foram encontradas entre os escores do SF-12 (CF e CM) e os
do NWI-R (total e domínios), indicando associação entre QVRS e condições de trabalho
dos enfermeiros. Na análise de regressão linear múltipla, o CF esteve associado com
gênero masculino, com proporção maior que 8 leitos por enfermeiro e com a subescala
suporte organizacional do NWI-R. No CM, foram encontradas associações com idade e
com a subescala controle sobre o ambiente do NWIR. Os resultados obtidos sugerem
que a QVRS e as condições de trabalho dos enfermeiros deste estudo encontravam-se
relativamente preservadas. Gênero masculino, menor idade, maior suporte
organizacional e controle sobre o ambiente de trabalho foram fatores
independentemente associados à melhor QVRS dos enfermeiros deste estudo.
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde do trabalhador. Unidade de Terapia Intensiva.

Abstract: Considering the importance of identifying factors that affect the physical and
mental health of nurses in Intensive Care Units (ICU), this study aimed to assess the
health-related quality of life (HRQOL) physical and mental components of ICU nurses, to
describe the conditions of the work environment and to examine the associations
between HRQOL and working conditions of ICU nurses. A descriptive and crosssectional study was performed in 31 adult ICUs, of 18 hospitals randomly selected in the
five regions of Sao Paulo city, Brazil, with a sample of 180 nurses (68.9% female, mean
age 35.6 years (SD = 7.0), average working time in the ICU for 7 years (SD= 5.2),
68.0% up to 40 working hours per week). The instrument Nursing Work Index-Revised
(NWIR) was used to identify the nurses perceptions of the working environment
(autonomy, control over the environment, physician-nurse relationship and
organizational support) and the Medical Outcomes Study 12 - Item Short Form Health
Survey (SF-12) to assess the physical (PC) and mental (MC) HRQOL components. The
chi-square Pearson test, Students t-test, ANOVA and post hoc Tukey test were used in
bivariate analyzes. Multiple Linear Regression Analysis, stepwise forward method, was
performed to examine the effect of selected variables on the SF-12 PC and MC. In the
assessment of HRQOL, the average scores of PC and CM were, respectively, 49 (SD =
7.6) and 46 (SD = 10), values close to that of reference for the general U.S. population
(50 points). The mean total score of NWI-R was 2.0 (SD=0.5) and between 2.0 and 2.1
for the subscales (SD from 0.5 to 07), suggesting adequate work conditions. Significant
correlations (p <0.05) and of low magnitude (r= -0.18 to -0.34) were found between the
scores of the SF-12 and NWI-R (total and subscales), indicating association between
HRQOL and working conditions of nurses. In the Multiple Linear Regression Analysis,
the PC was associated with male gender, ratios beds per nurse greater than 8 and with
the organizational support subscale of the NWI-R. For the MC, significant associations
were found with age and the subscale control over the environment. The results of this
study suggest that the HRQOL and the working conditions of nurses were relatively
preserved. Male gender, younger age, greater organizational support and control over
the work environment were factors independently associated with better HRQOL of the
nurses in this study.
Key words: Intensive Care Units. Nursing. Occupational health.
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Resumo: O objetivo geral deste estudo foi investigar o efeito do leite humano na
redução de respostas biocomportamentais de dor em RNPTs submetidos ao exame de
fundo de olho para diagnóstico precoce da retinopatia da prematuridade, em
comparação com a sacarose 25%. Trata-se de ensaio clínico randomizado, realizado na
unidade neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP, com 48 prematuros
distribuídos randomicamente em dois grupos: leite humano e sacarose, administrados
por via oral 2 minutos antes do procedimento doloroso. As variáveis dimensionadas
foram mímica facial da escala de dor NFCS, choro, frequência cardíaca e cortisol
salivar. A coleta de dados foi realizada em cinco períodos para a mímica facial e o
NFCS: basal (05 minutos), olho direito e olho esquerdo, recuperação imediata (05
minutos após o procedimento) e recuperação tardia (05 minutos após a recuperação
imediata); quatro períodos para a frequência cardíaca e o choro: basal (05 minutos),
procedimento, recuperação imediata e tardia. O cortisol salivar foi coletado antes do
início do exame de fundo de olho (basal), após 30 (cortisol resposta) e 60 (cortisol
recuperação) minutos do término do exame. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da instituição e foi registrado no Australian and New Zeland Clinical
Trials. O Teste de Kolmogorov-Smirnov e o Teste t-student mostraram que os grupos
são comparáveis. Para análise das variáveis de desfecho, utilizou-se a Análise de
Variância com Medidas Repetidas (RM-ANOVA). Após testar a homogeneidade das
variáveis (teste de Levene), foi avaliado o pressuposto da esfericidade das matrizes de
variância (teste de Mauchly). Assumindo-se a esfericidade, adotaram-se a análise
multivariada, com valor de épsilon < 0,75, e a estatística de Wilk´s Lambda. Para
valores de épsilon > 0,75, adotaram-se a análise univariada e a estatística de HunhFeldt (HF) ou Greenhouse-Geisser. Para as variáveis categóricas, foi utilizado o teste
Qui-quadrado ou Teste exato Fisher. O efeito do leite humano no alívio da dor,
decorrente do exame de fundo de olho, não diferiu estatisticamente da sacarose 25%,
ao avaliarmos a duração da presença de fronte saliente [Wilk's Lamba=0,918, F=0,960,
p=0,241], do sulco nasolabial [Wilk's Lambda=0,883; F=1,43; p=0,241] e do choro
[Wilk's Lambda=0,964; F=3,44; p=0,656], e o escore médio do NFCS adaptado ao
considerarmos essas duas ações da mímica facial [Wilk's Lambda=0,924; F=0,884;
p=0,481], a FC [Wilk's Lambda=0,977; F=3,44; p=0,792] e a concentração de cortisol
salivar [Wilk's Lambda=0,978; F=2,45; p=0,612]. A comparação intrasujeitos mostrou
diferença significativa nos períodos de coleta dos dados, com aumento nos escores do
NFCS, na duração da fronte saliente e do sulco nasolabial, durante o exame do fundo
de olho direito e esquerdo, como também no aumento do choro, durante o
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procedimento doloroso, em comparação com os períodos basal, recuperação inicial e
tardia. A concentração do cortisol salivar aumentou significativamente aos 30 e 60
minutos após o procedimento, em comparação com os valores do cortisol basal; não
houve diferença entre o cortisol resposta (30 minutos) e recuperação (60 minutos). A
duração do sulco nasolabial, do choro e os escores do NFCS no basal não diferiram
significativamente dos valores encontrados na recuperação inicial e tardia. Na FC,
houve diferença no basal em relação à recuperação imediata, e na duração da fronte
saliente houve diferença nas duas recuperações. Concluímos que o efeito do leite
humano, na redução das respostas biocomportamentais de dor em prematuros
submetidos ao exame de fundo de olho para diagnóstico da retinopatia da
prematuridade, não é superior ao efeito obtido com a sacarose 25%, rejeitando-se a
hipótese alternativa.
Palavras-chave: Dor. Leite humano. Prematuro.

Abstract: The general aim of this study was to investigate the effect of human milk on
reducing biobehavioral pain responses in PN's undergoing the ocular fundus
examination for the early diagnosis of retinopathy of prematurity, compared with 25%
sucrose. This is a randomized clinical trial conducted in the neonatal unit of a university
hospital of Ribeirão Preto-SP, with 48 premature newborns randomly distributed into two
groups: human milk and sucrose, orally administered 2 minutes before the painful
procedure. The variables investigated were the facial movements of the NFCS pain
scale, crying, heart rate (HR) and salivary cortisol levels. Data collection was conducted
in five periods for the facial movements and NFCS: baseline (05 minutes), right eye and
left eye, immediate recovery (05 minutes after the procedure) and delayed recovery (05
minutes after immediate recovery); and in four periods for heart rate and crying: baseline
(05 minutes), procedure, immediate and delayed recovery. Salivary cortisol was
collected before the start of the fundus examination (baseline), and at 30 minutes
(cortisol response) and 60 minutes (cortisol recovery) after the end of the examination.
The project was approved by the Research Ethics Committee and was registered in the
Australian and New Zealand Clinical Trials. The Kolmogorov-Smirnov test and Student's
t-test showed that the groups were comparable. For the analysis of the outcome
variables, the Analysis of Variance with Repeated Measures (RM-ANOVA) was used.
After testing the homogeneity of the variables (Levene's test) the assumption of
sphericity of the variance matrices was evaluated (Mauchly's test). Assuming sphericity,
multivariate analysis was adopted, with a < 0.75 value of epsilon and Wilk's Lambda
statistic. For values of epsilon > 0.75, univariate analysis and the Hunh-Feldt (HF) or
Greenhouse-Geisser statistic were adopted. For the categorical variables, the chisquare test or Fisher exact test was used. The effect of human milk on pain relief,
arising from the ocular fundus examination, did not differ statistically from 25% sucrose,
when the duration of the presence of brow lowering [Wilk's Lambda=0.918; F=0.960;
p=0.241], of deepening of the naso-labial furrow [Wilk's Lambda=0.883; F=1.43;
p=0.241] and of crying [Wilk's Lambda=0.964; F=3.44; p=0.656] were evaluated, as well
as the mean score of the NFCS adapted to consider these two facial movement actions
[Wilk's Lambda=0.924; F=0.884; p=0.481], the HR [Wilk's Lambda=0.977; F=3.44;
p=0.792] and the salivary cortisol concentration [Wilk's Lambda=0.978; F=2.45;
p=0.612]. The intra-subject comparison showed a significant difference in the data
collection periods, with an increase in the NFCS scores, in the duration of brow lowering
and naso-labial furrow deepening, during the examination fundus of the right and left
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eyes, as well as increased crying during the painful procedure, compared with the
baseline period, immediate and delayed recovery. The concentration of salivary cortisol
increased significantly at 30 and 60 minutes after the procedure, compared with the
baseline cortisol values; there was no difference between cortisol response (30 minutes)
and recovery (60 minutes). The duration of naso-labial furrow deepening, of crying and
the NFCS scores at the baseline did not differ significantly from the values found in the
immediate and delayed recovery. In the HR, there was no difference between the
baseline and the immediate recovery, and in the duration of brow lowering there was no
difference in the two recoveries. We conclude that the effect of human milk, on the
reduction of biobehavioral responses to pain in preterm infants undergoing the ocular
fundus examination for the diagnosis of retinopathy of prematurity, is not greater than
the effect obtained with 25% sucrose, rejecting the alternative hypothesis.
Key words: Pain. Premature. Human milk.
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Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia de
Resumo: Criança dependente de tecnologia corresponde àquela que necessita de
algum dispositivo para compensar a perda de uma função vital. Os avanços da prática
médica têm imprimido transformações no cuidado dessas crianças, antes cuidadas e
mantidas no ambiente hospitalar, as quais, na atualidade, permanecem em suas casas
sob os cuidados de seus pais, os quais assumem um duplo papel: de genitores e
profissionais de saúde. Este estudo tem como objetivos: 1- caracterizar as crianças
dependentes de tecnologia residentes no município de Ribeirão Preto segundo as
variáveis: sexo, idade, condições do nascimento, origem da necessidade especial de
saúde e demandas de cuidados; 2- identificar, a partir da construção do genograma e
ecomapa, a rede de cuidados às crianças dependentes de tecnologia e 3- compreender
a experiência do cuidado às crianças dependentes de tecnologia a partir da vivência
das mães. Considerando os objetivos propostos foi necessária sua operacionalização
em duas etapas. A primeira, que contemplou o primeiro objetivo, constou de um estudo
descritivo exploratório, de abordagem quantitativa, com a participação de 102 mães ou
responsáveis, sendo que a coleta de dados foi realizada mediante aplicação de
formulário durante visita domiciliar. Como resultados, a faixa etária predominante foi de
1 a 4 anos; 57% do sexo masculino; 7,8% das mães não fizeram pré- natal; 96%
nasceram em instituições hospitalares e 63,7% de parto cesárea, sendo que a
prematuridade ocorreu em 29,3%. Quanto à origem das necessidades especiais de
saúde, 65,7% possuíam problema congênito; 30,4% tiveram intercorrências durante o
parto e ou no período neonatal e 30,4% as apresentaram ao longo da vida, definidas
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como causas adquiridas. Quanto à demanda de cuidados, todas exigiam cuidado
tecnológico e habitual modificado, 92 necessitavam de cuidado medicamentoso e 74 de
cuidado de desenvolvimento. A segunda etapa contemplou o segundo e terceiro
objetivos, utilizando, como base teórica, a antropologia médica e, metodológica, a
análise da narrativa. Participaram dessa etapa doze mães de crianças dependentes de
tecnologia. Como técnica para obtenção das narrativas, utilizamos a entrevista aberta,
também realizada no domicílio. As narrativas foram organizadas em três categorias
temáticas: a (re)construção da experiência do adoecimento, na qual identificamos os
acontecimentos passados relacionados ao diagnóstico, ao desconforto, à frustração e
ao medo do preconceito e a busca por outras explicações, além da biológica,
especialmente no que se refere às religiosas; a reorganização da vida e as redes
sociais diante dos rearranjos na dinâmica intrafamiliar e extrafamiliar, do itinerário
terapêutico, da sobrecarga materna, do impacto da condição nas relações familiares e
das redes sociais disponíveis para o cuidado de um filho dependente de tecnologia e a
prática de cuidado do filho dependente de tecnologia e suas relações com os
subsistemas de cuidados à saúde, discutindo o processo de alta hospitalar, as
dificuldades do subsistema familiar no manejo dos dispositivos tecnológicos, a
insatisfação em relação ao subsistema profissional, o papel da enfermagem como
membro atuante do subsistema profissional e a busca pelo subsistema popular. Este
estudo permitiu identificar os limites do modelo biomédico e forneceu subsídios para um
projeto de cuidado em saúde que considere os valores morais e as crenças das famílias
diante do adoecimento de uma criança dependente de tecnologia. Os resultados
encontrados poderão colaborar para mudanças no processo de trabalho em saúde, de
forma que sua fundamentação não seja norteada apenas pelo modelo biomédico,
possibilitando que as dimensões socioculturais sejam integradas ao movimento de
cuidado em saúde.
Palavras-chave: Criança. Enfermagem pediátrica. Família.

Abstract: Technology-dependent children are children who need some device to
compensate for the loss of a vital function. Advances in medical practices have caused
transformations in care for these children, who used to be cared for and maintained in
the hospital context, but today stay at home under their parents' care, who take on a
double role: genitors and health professionals. The aims of this study are to: 1characterize technology-dependent children in Ribeirão Preto according to the variables:
gender, age, birth conditions, origin of special health need and care demands; 2identify, based on the construction of the genogram and ecomap, the care network for
technology- dependent children and 3- understand the care experience for technologydependent children based on the mothers' perspective. In view of the proposed
objectives, two phases were needed to put the research in practice. In the first, which
addressed the first objective, a descriptive and exploratory quantitative study was
undertaken, involving 102 mothers or responsible caregivers. Data were collected
through the application of a form during a home visit. Results showed that: the
predominant age range was between 1 and 4 years; 57% were male; 7.8% of the
mothers did not get prenatal consultations; 96% were born in hospitals and 63.7%
through caesarean delivery, with 29.3% of cases of premature birth. As regards the
origin of the special health needs, 65.7% suffered from a congenital problem; in 30.4%,
problems occurred during birth and/or the neonatal period and, in 30.4% across the
lifetime, defined as acquired causes. Concerning care demands, all children required
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technological and modified habitual care, 92 needed medication care and 74
developmental care. The second phase responded to the second and third objectives,
using medical anthropology as the theoretical and narrative analysis as the
methodological basis. Participants in this phase were twelve mothers of technologydependent children. Open interviews were used to collect the narratives, also held at the
mothers' homes. The narratives were organized in three theme categories: the
(re)construction of the disease experience, in which we identified past events related to
the diagnosis, discomfort, frustration, fear of prejudice and search for other explanations
than the biological, especially considering religious; the reorganization of life and social
networks in view of rearrangements in intra and extra-family dynamics, the therapeutic
itinerary, the maternal burden, the impact of the condition on family relations and the
social networks available for care delivery to a technology-dependent child; and care
practice for a technology-dependent child and its relations with health care subsystems,
discussing the hospital discharge process, difficulties for the family subsystem to
manage technological devices; dissatisfaction with the professional subsystem, the role
of nursing as an active member of the professional subsystem and the search for the
popular subsystem. This study permitted identifying the limits of the biomedical model
and provided support for a health care project that takes into account the families' moral
values and beliefs in view of the disease of a technology-dependent child. The results
found can collaborate towards changes in the health work process, so that its foundation
are guided not only by the biomedical model, but also allow the integration of the
sociocultural dimensions into the health care movement.
Key words: Child. Family. Pediatric Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12062013-205510/pt-br.php

Nº de Classificação: 18795
BRUNELLO, Maria Eugênia Firmino. Percurso do usuário no sistema de saúde:
desempenho dos serviços de saúde para o diagnóstico da tuberculose em Ribeirão
Preto. 2013. p. 94. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de
São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Villa, Tereza Cristina Scatena
Resumo: A presente pesquisa objetivou analisar o percurso do usuário e a oferta de
ações nos serviços de saúde para o diagnóstico da tuberculose (TB). Trata-se de um
estudo descritivo, do tipo inquérito realizado no município de Ribeirão Preto. A
população do estudo foi de 100 doentes de TB acompanhados nos cinco ambulatórios
de referência para o tratamento da doença no período da coleta de dados (junho a
dezembro de 2009). Foram critérios de inclusão: estar em tratamento para TB, ser
residente no município de Ribeirão Preto, com idade igual ou superior a 18 anos, não
pertencentes ao sistema prisional. A coleta de dados foi realizada em duas etapas,
sendo a primeira a entrevista com o doente de TB, por meio de um questionário
estruturado contendo questões relacionadas aos aspectos sócio-demográficos e
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buscando resgatar o percurso do paciente desde o momento em que se sentiu doente,
a procura pelo primeiro serviço de saúde e o diagnóstico da doença. A segunda etapa
contou com a coleta de dados secundários em dois sistemas de informação, sendo
eles: o TB-WEB, onde foram obtidos registros relativos aos dados clínicos dos doentes
e o Hygia-WEB, para obtenção de informações acerca dos serviços de saúde e
profissionais que atenderam o paciente, além de exames solicitados. Foram elaborados
indicadores relacionados ao desempenho dos serviços de saúde para o diagnóstico da
TB, considerando as categorias de análise: "ofertas de ações nos serviços de saúde",
"fluxo de atendimento desde o primeiro serviço de saúde até o diagnóstico" e
"resolubilidade dos casos nos serviços de saúde". Os dados foram analisados por meio
de técnicas de estatística descritiva e a elaboração de um esquema do percurso do
usuário pelos serviços de saúde. Os resultados mostraram que 69% dos doentes de TB
buscaram o Pronto-atendimento (PA) como primeiro serviço de saúde e a Unidade de
Atenção Básica (UAB) foi a que menos diagnosticou casos da doença (2%). Os
achados evidenciaram a preferência dos usuários na procura por serviços de PA, uma
vez que 82% passaram pelo menos uma vez por este tipo de serviço até o diagnóstico
da TB, o que não garantiu a elucidação do caso com agilidade e rapidez, uma vez que a
maioria dos doentes foi diagnosticada em Serviços Especializados (SE) (90%). Notouse que a baciloscopia de escarro foi solicitada para 55,9% dos usuários que procuraram
os SE e que o médico foi o profissional que mais atendeu nos serviços de saúde
procurados, principalmente nos PA (98,8%). A mediana do tempo de diagnóstico foi
semelhante dentre os que procuraram primeiro as UAB e os PA, sendo respectivamente
de 33,5 e 33,0 dias. A mediana do número de vezes que o usuário procurou por um
serviço de saúde foi maior dentre os que procuraram a Atenção Básica como primeiro
atendimento (5,5 vezes). Os resultados pressupõem que haja um ordenamento do
sistema de saúde local, com retaguarda e equipe preparada nos diferentes níveis
assistenciais para que determine o menor tempo possível para o diagnóstico da
doença.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Serviços de saúde. Tuberculose.

Abstract: The present study aimed to analyze the trajectory of the user and the offer of
actions in the health services for the diagnosis of tuberculosis (TB). This is a descriptive,
survey type study, held in the city of Ribeirão Preto. The subject group of the study was
of 100 TB patients followed in five referenced clinics to the treatment of the disease
during the period of data collection (June-December, 2009). Inclusion criteria was: being
treated for TB, being a resident in the city of Ribeirão Preto, aged 18 or over, not being
in prison system. Data collection was performed in two stages, the first being the
interview with the TB patient, using a structured questionnaire that sought to track down
the trajectory of patient from the moment they felt sick to the demand for the first health
service and diagnosis of disease. The second stage involved the collection of secondary
data in two information systems, namely: the TB-WEB, in which records relating to the
patient were obtained and Hygia-WEB, to obtain information about health services and
professionals who treated the patient, and also requested exams. Indicators related to
health services performance for the diagnosis of TB were prepared, considering the
categories of analysis: "offer of actions in health services", "service flow from the first
health service to diagnosis" and "solvability of cases in health care." Data were analyzed
using descriptive statistics techniques and the preparation of a scheme of the trajectory
of the user in health services. The results showed that 69% of TB patients sought
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Emergency Care as the first health service and the Primary Care Unit was the one that
diagnosed cases of the disease the least (2%). The findings indicated the preference of
the users in the demand for Emergency Care, since 82% went at least once to this type
of service until the diagnosis of TB. This fact has not ensured elucidation in the case
with agility and speed, since the majority of patients were diagnosed in Specialized
Services (90%). It was noted that sputum smear was applied to 55.9% of users who
tried the Specialized Services and the doctor was the professional who most served in
the health services that were sought, especially in Emergency Care (98.8%). The
average time to diagnosis was similar among those who first sought the Primary Care
Unit and the Emergency Care, being each one 33.5 and 33.0 days. The average number
of times a user searched for a health service was higher among those who went to
Primary Care Unit as a first contact (5.5 times). The results imply that the local health
system must be organized with backup and team prepared for the different levels of care
in order to determine at the shortest time the diagnosis of the disease.
Key words: Tuberculosis. Health services. Primary health care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12062013-201609/pt-br.php

Nº de Classificação: 18723
PINA, Juliana Coelho. Abordagem hierarquizada para a identificação de dos fatores
associados à hospitalização por pneumonia, em menores de cinco anos de idade:
estudo caso-controle. 2013. p. 180. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Mello, Débora Falleiros de; Moraes, Suzana Alves de
Resumo: Objetivos: Investigar os fatores associados à hospitalização por pneumonia,
em crianças menores de cinco anos de idade, no município de Ribeirão Preto - SP.
Métodos: Estudo epidemiológico com delineamento do tipo caso-controle de base
hospitalar, com alocação de 345 casos e 345 controles. Fatores socioeconômicos,
reprodutivos, ambientais, perinatais, nutricionais, relativos ao cuidado à criança e à
morbidade prévia foram considerados variáveis explanatórias. Os dados foram
coletados por meio da aplicação e um questionário pré-codificado que contemplou o
elenco de variáveis do estudo, incluindo-se o Instrumento de Avaliação da PS
PCATool. Odds ratios (OR) brutos e ajustados,com respectivos intervalos de confiança
(95%) foram calculados, aplicando-se a regressão logística multivariada e seguindo-se
os pressupostos da abordagem hierarquizada, buscando-se um modelo explicativo que
contemplasse as relações hierárquicas existentes entre as exposições e o desfecho,
sendo as análises desenvolvidas no software STATA, versão 12.0. Resultados: Renda
familiar superior a R$700,00 foi responsável por uma redução de 32% na chance de
hospitalização das crianças por pneumonia (OR=0,68; IC95%=0,47-0,98). Paridade =2
representou um expressivo aumento na chance de hospitalização (categoria 2 partos:
OR=4,60, IC95%=2,18-9,72; categoria =3 partos: OR=3,25, IC95%=1,55-6,81),
enquanto o intervalo interpartal =48 meses e o ganho de peso na gestação de 10 Kg ou
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mais apresentaram efeito protetor para o desfecho OR=0,28,IC95% = 0,14-0,56 e
OR=0,68, IC95%=0,47-0,97, respectivamente). Frequência à creche foi responsável por
um aumento de 67% na chance de hospitalização por pneumonia (OR=1,67,
IC95%=1,16-2,41). As crianças desnutridas apresentam uma chance duas vezes maior
de serem hospitalizadas pela doença (OR=2,53; IC=1,06-6,05) enquanto aquelas com
excesso de peso apresentam uma redução de 63% nessa chance (OR=0,37; IC=0,140,99); no entanto, questiona-se a plausibilidade biológica desse efeito protetor. A
situação vacinal nuso pregresso de medicamentos apresentaram uma chance 67%
maior de serem hospitalizados por pneumonia (OR=1,67; IC=1,00-2,78; p=0,049).
Crianças com sibilância prévia apresentaram o dobro de chance de serem
hospitalizadas pela doença (OR categoria 1 episódio = 2,13; IC95% =1,31-3,47; OR
categoria =3 episódios = 2,37; IC95%=1,35-4,15).A exclusão de pneumonias aspirativas
dentre os casos pode ter contribuído para uma maior proporção de crianças com refluxo
entre os controles, levando a uma associação inversa (efeito de proteção) entre refluxo
gastroesofágico e hospitalização por pneumonia (OR=0,55; IC=0,31-0,99). Escores
acima de 3,17 foram responsáveis por um efeito protetor em relação à hospitalização
por pneumonia, reduzindo as chances de hospitalização em 43% (OR para a categoria
>3,41 = 0,57; IC=0,32-0,99) a 50% (OR para a categoria >3,17 e =3,41 = 0,50; IC=0,280,88). Conclusões: O modelo explicativo obtido pelo presente estudo é composto, em
grande parte, por variáveis relacionadas ao cuidado à criança ou às características da
mãe e da família. Considerando-se os procedimentos referentes ao planejamento do
estudo, à execução da coleta de dados e às análises estatísticas empregadas, reiterase a consecução de validade interna para o estudo, sendo possível afirmar que o
modelo obtido é explicativo do fenômeno da hospitalização por pneumonia, na
população estudada.
Palavras-chave: Criança. Hospitalização. Pneumonia.

Abstract: Objectives: To investigate the factors associated with hospitalization due to
pneumonia in children under five years of age in the city of Ribeirão Preto /SP, Brazil.
Methods: Epidemiological study with a hospital-based case-control design, including
345 cases and 345 controls. Socioeconomic, reproductive, environmental, perinatal,
nutritional, childcare and previous morbidity factors were considered as explanatory
variables. The data were collected through the application of a pre-coded questionnaire
that addressed the study variables and included the Primary Care Assessment Tool
ATool. Gross and adjusted odds ratios (OR) were calculated with their respective
confidence intervals (95%), applying multivariate logistic regression in accordance with
the premises of the hierarchized approach, looking for an explanatory model that
considered the existing hierarchical relations between the exposures and the outcome.
The analyses were developed in STATA software, version 12.0. Results: A family
income superior to R$700 was responsible for a 32% reduction in children‟s chance of
hospitalization due to pneumonia (OR=0.68; 95%CI=0.47-0.98). Parity=2 represented a
considerable increase in the chance of hospitalization (category 2 births: OR=4.60, 95%
CI=2.18-9.72; category =3 births: OR=3.25, 95%CI=1.55-6.81), while the inter-birth
interval =48 months and the weight gain of 10 Kg or more during pregnancy represented
a protective effect against the outcome (OR=0.28,95% CI=0.14-0.56 and OR=0.68,
95%CI=0.47-0.97, respectively). Attending kindergarten was responsible for a 67%
increase in the chance of hospitalization due to pneumonia (OR=1.67, 95%CI=1.162.41). Malnourished children present twice as many chances of being hospitalized due
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to the disease (OR=2.53; CI=1.06-6.05), while children with overweight present a 63%
reduction in that chance (OR=0.37; CI=0.14-0.99); the biological plausibility of this
protective effect is questioned though. An outdated vaccine situation was responsible for
almost three times as many chances of hospitalization due to pneumonia (OR=2.81;
CI=1.76-4.49). Children with earlier medication use revealed a 67% higher chance of
being hospitalized due to pneumonia (OR=1.67; CI=1.00-2.78; p=0.049).Children with
earlier wheezing presented twice as many chances of being hospitalized due to the
disease (OR category 1 episode = 2.13; 95% CI=1.31-3.47; OR category =3 episodes =
2.37; 95%CI=1.35-4.15). The exclusion of aspiration pneumonias from the cases may
have contributed to a greater proportion of children with reflux among the control,
leading to an inverse association (protective effect) between gastroesophageal reflux
and hospitalization due to pneumonia (OR=0.55; CI=0.31-0.99). Scores superior to 3.17
were responsible for a protective effect with regard to hospitalization due to pneumonia,
reducing the chances of hospitalization by 43% (OR for the category >3.41= 0.57;
CI=0.32-0.99) to 50% (OR for the category >3.17 and =3.41 =0.50; CI=0.28-0.88).
Conclusions: The explanatory model obtained in this study largely includes variables
related to childcare or the mother‟s and family‟s characteristics. In view of the study
planning and data collection procedures and the statistical analyses applied, the internal
validity of the study is highlighted, based on which it can be affirmed that the obtained
model explains the phenomenon of hospitalization due to pneumonia in the study
population.
Key words: Child. Pneumonia. Hospitalization.

Nº de Classificação: 18711
SANTOS, Danielle Maria de Souza Serio dos. Validação do instrumento DISABKIDSmódulo fibrose cística para crianças e adolescentes brasileiros. 2013. p. 125.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo saúde-doença e epidemiologia
Orientador: Santos, Cláudia Benedita dos
Resumo: A Fibrose Cística (FC) é uma condição crônica genética que pode acometer
diversos órgãos. O desenvolvimento e validação de instrumentos de Qualidade de Vida
relacionada à Saúde (QVRS) específicos para FC permitiram que as respostas
psicossociais aos problemas de saúde desta população pudessem efetivamente ser
consideradas como medidas em saúde em pesquisas clínicas. Este estudo
metodológico, quantitativo, teve como objetivo realizar a validação para o Brasil da
versão adaptada do instrumento DISABKIDS® - módulo Fibrose Cística (DISABKIDS®
- MFC) para crianças e adolescentes e seus pais ou cuidadores. Foram verificadas a
existência de efeitos floor e ceiling, confiabilidade do instrumento por meio do
coeficiente Alpha de Cronbach e pelo teste-reteste, validade de construto do
instrumento, por meio da análise multitraço-multimétodo (MTMM) e concordância entre
as versões self e proxy por meio do Índice de Correlação Intraclasse (ICC). A estrutura
fatorial da versão adaptada do DISABKIDS® -MFC foi verificada por meio da utilização
da Análise Fatorial Confirmatória (AFC), segundo índices de ajuste da Raiz Quadrada
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Residual Padronizada (RMSEA) e Índice de Ajuste Comparativo (CFI). Para este
estudo, considerou-se uma amostra com 226 participantes em quatro estados do Brasil,
sendo 102 deles do estudo piloto, coletados no ano de 2009 e 124 coletados de junho
de 2011 a janeiro de 2013 para a etapa de campo. As dimensões do instrumento
apresentaram altos graus de consistência interna, com valores para a estatística Alpha
de Cronbach variando entre 0,71 e 0,87 para crianças e adolescentes e seus pais ou
cuidadores. Em relação à validade de construto, segundo análise MTMM, observou-se
validade convergente para ambas dimensões, com valores para o coeficiente de
correlação linear de Pearson entre itens e sua dimensão maiores do que 0,40, na
maioria das vezes, e para validade divergente foram encontrados valores de ajuste de
100% para as duas versões self e proxy. A concordância entre as respostas self e proxy
foi moderada para a dimensão tratamento (ICC = 0,55) e substancial para a dimensão
impacto (ICC = 0,60). O instrumento DISABKIDS® -MFC manteve sua estrutura fatorial,
com valores de CFI =0,901 e RMSEA= 0,078, para a versão self e valores de CFI
=0,855 e RMSEA= 0,146 para a versão proxy. Dessa forma, os resultados apontam
para a validade e confiabilidade da versão self do instrumento DISABKIDS ® -MFC e
poderá ser incluído na rotina clínica de ambulatórios brasileiros.
Palavras-chave: Estudos de validação. Fibrose cística. Qualidade de vida.

Abstract: Cystic Fibrosis (CF)is a genetic chronic condition that can affect several
organs. The development and validation of instruments of Health-related Quality of Life
(HRQoL) specifics to FC allowed that psychosocial responses to health problems of this
population could effectively be regarded as health measures in clinical research. This
methodological quantitative study, aimed to perform the validation of the instrument of
HRQoL DISABKIDS ® Cystic Fibrosis Module (DISABKIDS® -CFM) for children and
adolescents and their parents or caregivers. It was verified the possible presence of
floor and ceiling effects, reliability accordingly to Cronbach‟ Alpha coefficient and testretest, construct validity of the instrument, according to Multitrait Multimethod analysis
(MTMM) and agreement between self and proxy versions through intraclass correlation
coefficient (ICC). The factor structure of the DISABKIDS®-CFM was verified using of
Confirmatory Factor Analysis (CFA) according to Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA) and Comparative Fit Index (CFI). For this study, it was
considered a sample with 226 participants in four states of Brazil. 102 participants were
from pilot test realized in 2009 and 124 from field sample collected between June
2011and January
2013. The instrument has acceptable internal consistency, with
values between 0.87 and 0.71 for children and adolescents and their parents or
caregivers in both dimensions. In relation to the construct validity according to MTMM
analysis, the convergent validity was often above than 0.40, and to discriminant validity
the scale fit values were 100% for both versions. The agreement between self and
proxy answer was moderate for treatment dimension and substantial for impact
dimension. The DISABKIDS® -CFM kept its factor structure equal to the model
originally proposed, with CFI=901and MSEA=0.078, to self version, and for proxy
version the values were CFI =0,855 and RMSEA= 0,146. The results point to validity
and reliability of the DISABKIDS® -CFM, self version, may be included at routine clinical
pratice.
Key words: Quality of life. Cystic fibrosis. Validation studies.
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Nº de Classificação: 18639
PRIOTTO, Elis Maria Teixeira Palma. Violência envolvendo adolescentes
estudantes na tríplice fronteira: Brasil-Paraguai-Argentina. 2013. p. 251. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Silva, Marta Angélica Iossi
Resumo: A violência social está presente na sociedade, expressando-se de forma
associada a outros tipos de violência e conformando uma rede onde se expressam os
conflitos do sistema social em que se articulam os níveis interpessoais. A violência
praticada e sofrida entre os adolescentes materializa-se nos diversos espaços sociais,
envolvendo-os enquanto vítimas, agressores, vítimas/agressores, nem vítimas nem
agressores - expectadores. Objetivo: Analisar a existência de associação da variável
violência (vítima e agressor) com relação às variáveis de interesse de estudo
envolvendo adolescentes estudantes na tríplice fronteira. Método:Estudo transversal
analítico, utilizando-se uma amostra aleatória estratificada de adolescentes de 12 a 18
anos de idade, alunos de escolas públicas, da área urbana, dos municípios de fronteira
Foz do Iguaçu (BR), Ciudad del Este (PY) e Puerto Iguazú (ARG), no período de 2010 a
2012. Analisaram-se os dados de 2.788 questionários pelo programa Statistical Analysis
Software (SAS), por meio de regressão logística para identificar fatores associados a
sexo, país e à categorização de participantes da violência, segundo a medida de
quantificação da associação Odds Ratio. Resultados: Evidenciou-se uma média da
idade de 14,6 anos (Desvio-padrão 2,1), a maioria foi do sexo feminino (50,7%), de
cor/etnia branca (43,9%), católicos (53,7%), solteiros (87%) com uma renda mensal
familiar de 1 a 3 salários-mínimos (35,6%) na moeda vigente para cada país analisado.
Dentre a categoria de participantes da violência (vítima, agressor, vítima/agressor, nem
vítima nem agressor), por faixa etária e sexo obteve-se uma associação significativa de
vítima para o sexo feminino (OR=M/F=0,82) e agressor (OR=M/F=1,44) e
vítima/agressor (OR=1,2) para o sexo masculino. A análise por país mostrou maiores
chances para, no Brasil (OR=ARG/BR=0,67 e OR=PY/BR=0,76), ser vítima e
(OR=PY/BR=0,64) vítima/agressor, no Paraguai (OR=1,56) nem vítima nem agressor e,
na Argentina (OR=1,64), ser vítima/agressor. As violências caracterizaram-se em
interpessoal, coletiva e autoinfligida. O adolescente que se apresenta como vítima
afirma sofrer humilhações, agressões verbais e ameaças. Afirma que quem o agride
são pessoas desconhecidas e familiares. Os adolescentes agressores do sexo
masculino e feminino praticam violências tanto verbais como físicas, furtos como
roubos, contra namorados, amigos, vizinhos e desconhecidos. A violência autoinfligida
aparece por pensar em suicídio, com ênfase entre as adolescentes da Argentina. Os
motivos de cometer violências são múltiplos como para se defender e para se divertir.
Apontam-se como causas para a violência o uso de drogas e bebidas alcoólicas e para
diminuir a violência afirmam ter de aumentar o policiamento e as famílias orientarem
melhor seus filhos. O desconhecimento da existência de políticas públicas e de
programas a eles dirigidos evidenciou-se entre a maioria dos adolescentes, nos três
países. Conclusão: A violência social existente é preocupante e, diante do contexto e
das variáveis analisadas, sugere-se que ter religião, ter curso profissionalizante, praticar
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esportes, fazer algo no seu tempo livre e estar trabalhando não é fator de proteção
contra a condição de participantes da violência. Entretanto, sabe-se que a violência não
é inevitável, e os três países necessitam aprimorar o enfrentamento do problema com a
estruturação de uma política de fronteira que priorize a prevenção primária e que os
profissionais, na atuação junto aos adolescentes, reconheçam que os adolescentes são
vítimas e também agressores, a fim de assumirem uma responsabilidade compartilhada
na luta contra as iniquidades, os descasos e o crime organizado transnacional,
estabelecendo uma estratégia de ação conjunta.
Palavras-chave: Adolescente. Violência. Vulnerabilidade social.

Abstract: Violence is present in society, being expressed in association with other types
of violence. This association forms a network of conflicts in the social system articulated
at interpersonal levels. Violence among adolescents takes place in various social
spaces, creating perpetrators, victims and spectators. Objective: To analyze the possible
association between the variable violence (be it perpetrated or suffered) and the
variables of interest of study involving adolescent students in the triple border between
Brazil, Paraguay and Argentina. Method: An analytical transversal study of a stratified
random sample was carried out. The sample was formed of public school students aged
between 12 and 18, in the urban areas of the municipalities of Foz do Iguaçu (BR),
Ciudad del Este (PY) e Puerto Iguazú (ARG) along the triple border between 2011 and
2012. The data was collected from 2.788 questionnaires, using Statistical Analysis
Software (SAS) through logistic regression. The aim was to identify factors associated to
gender, country and categorization of participants in violent situations according to
standards by Odds Ratio Association. Results: There is evidence of an average age of
14.6 years old (Standard Deviation = 2.1), mostly female (50.7%), white color/ethnic
(43.9%), catholic (53.7%), single (87%), with average income of 1 to 3 minimum wages
in the local currency of each of the countries. Among the violence participants - victim,
perpetrator, both, and neither - there was prevalence of female victims (Odds Ratio [OR]
= M/F = 0.82), and perpetrators (OR = M/F = 1.44), and for male victim/perpetrator (OR
= M/F = 1.2). The analysis by country shows higher incidence of Brazilian victims (OR =
ARG/BR = 0.67 and OR = PY/BR = 0.76) and both victim/perpetrators (OR = PY/BR =
0.64). Whereas among Paraguayans there is no incidence nor of victims neither of
perpetrators (OR = 1.56). Whereas among Argentines, there is higher incidence of
victims and perpetrators (OR = 1.64).Violent behavior was categorized interpersonal,
collective and self-inflicted. The self-declared victim claims to suffer humiliation, verbal
aggression and threats by strangers and family members. Both male and female
perpetrators show verbal as well as physical violent behavior, thefts against boy/girlfriends, friends, neighbors and strangers. Self-inflicted violence appears associated with
suicidal thoughts especially among young Argentines. Reasons for violence vary from
'self-defense' to 'having fun'. Drugs and alcohol are pointed as causes of violence. More
police and better guidance and support from the family are pointed as ways to reduce
violence. Unawareness of the public policies and programs addressing violence among
those youngsters was clear in the entire sample, regardless the country. Conclusion:
Social violence exists and it is worrying. From the analysis of context and variables,
religion, vocational programs and courses, sports, free time activities and work are
factors of protection against being exposed to violent situations. However, violence is
not known to be inevitable. The three countries must improve their strategies to face the
problem by the structuring of border management policy aiming at primary prevention.
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The professionals dealing with those youngsters must become aware that adolescents
are victims as well as perpetrators, in order to share the responsibility in the fight against
inequity, negligence and transnational organized crime, establishing a joint strategy of
action.
Key words: Adolescent. Violence. Social vunerability.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07012014-162715/pt-br.php

Nº de Classificação: 18623
PANÍCIO, Lilian Carla Ferrari Sossai. Desafios e perspectivas para o
acompanhamento de pessoas com tuberculose pelos agentes comunitários de
saúde. 2013. p. 149. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de
São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, Saberes e Políticas de Saúde
Orientador: Pinto, Ione Carvalho
Resumo: O agente comunitário de saúde (ACS) exerce papel importante no controle e
acompanhamento dos casos de tuberculose (TB) na Atenção Primária á Saúde (APS).
Este estudo teve como objetivo analisar os desafios e perspectivas para o
acompanhamento de pessoas com tuberculose pelos ACS das Unidades de Saúde da
Família (USF) do município de Marília-SP. Estudo exploratório, com abordagem
qualiquantitativa. Para a coleta de dados quantitativos foi utilizado um questionário
(escala Likert de resposta), de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012 com 35 ACS.
Para coleta de dados qualitativos foram realizados 03 grupos focais, com 16 ACS. A
pesquisa esteve amparada no referencial da APS. A análise ocorreu em dois
momentos, no quantitativo foi utilizado análise bivariada, efetuada pelo cruzamento da
variável dependente (acompanhamento por TB, 1 sim; 2 não), dicotômica, com cada
uma das variáveis independentes, de acordo com sua natureza, por meio de tabelas de
contingência (teste qui-quadrado e, quando foi necessário, recorreu-se ao teste exato
de Fisher). Ainda foi considerada a Análise de Correspondência Múltipla. No qualitativo,
foi utilizada a teoria da ação comunicativa de Jurgen Habermas. Os resultados
mostraram que a maioria dos ACS eram do sexo feminino, com formação de nível
médio. O tempo médio de atuação foi de 55,7 meses, com máximo de 157 meses,
mínimo de 04 meses e mediana de 39 meses. Julgaram regular a remuneração e
consideraram que é muito bom trabalhar na comunidade. A capacidade instalada das
USF possuem condições de Estrutura satisfatória para um acompanhamento efetivo de
pessoas com tuberculose e também para a BSR, quanto à disponibilidade de insumos
(formulário e pote) para a realização da baciloscopia. Todas as USF possuem
formulário e pote disponível para a coleta do exame. Quanto à presença de geladeira,
n= 5 (55,5%) relatam existir geladeira específica para acondicionar os exames. No que
se refere ao laboratório responsável por pegar as baciloscopias, n= 7 (77,7%) das USF
possui laboratório responsável pelo recolhimento diário dos exames. Todos os ACS
vinculados às USF referiram dispor de livro de sintomáticos respiratórios e que o
enfermeiro é responsável pelas ações de TB. Os ACS de formação de nível médio, com
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tempo de trabalho >39 meses e satisfeitos com o trabalho foram os que mais
acompanharam casos de TB. A maioria dos ACS, que acompanham ou não casos de
TB, aponta que sempre suspeita de casos na comunidade. Nos grupos focais verificouse a rotina dos ACS no acompanhamento de pessoas com TB, as barreiras para o
acompanhamento de pessoas com TB, a concepção e compreensão sobre tuberculose,
estrutura disponível na USF para o acompanhamento de TB e a busca e o
acompanhamento de pessoas com TB. Os resultados apontam a necessidade de
reorganização do serviço de APS no acompanhamento de pessoas com tuberculose, a
fim de potencializar as ações a nível local, envolvendo os diversos níveis hierárquicos
com a finalidade de cumprir as recomendações do Ministério da Saúde e contribuir para
ampliar a perspectiva de controle da tuberculose no país e melhora da saúde da
população.
Palavras-chave: Agentes comunitários de saúde. Atenção primária à saúde.
Tuberculose.

Abstract: The community health agent (CHA) carries out an important role in the control
and accompaniment of the tuberculosis cases (TB) in the Primary Attention to Health
(PAH). The aim of this study was to analyze the challenges and expectations for the
accompaniment of people with tuberculosis by the CHA of the Family Health Units
(FHU) of the city of Marilia - SP. An exploratory study, with cuali-quantitative approach.
To a quantitative data collection was used a questionnaire (Likert scale of answer), from
December, 2011 to February, 2012 with 35 CHA. To the qualitative data collection were
realized 3 focal groups, with 16 CHA. The research was supported in the Primary
Attention to Health referential. The analysis occurred in two moments, in the quantitative
one was used the bivariate analysis, performed by the combination of the dependent
variable (accompaniment by tuberculosis, 1 yes; 2 no), dichotomy, with each one of the
independent variables, according to their nature, through of contingency tables (chisquared test and, when it was necessary, was used the Fisher exact test). Furthermore,
it was considered the Multiple Correspondence Analysis. In the qualitative one, was
used the Jurgen Habermas's theory of communicative action. The results showed that
the most of the CHA were female, with a secondary education degree. The average time
of performance was 55, 7 months, the maximum of 157 months, the minimum of 4
months and the median of 39 months. The CHA considered regular their wages and said
it's very good to work in the community. The installed capacity of the FHU has conditions
of satisfactory structure to an effective accompaniment of people with tuberculosis and
also for the active search of patients with respiratory symptoms, as for the availability of
material (application form and jar) to the achievement of the sputum smear. All the FHU
have the application form and jar available to the exam collection. About the presence of
refrigerator, n=5 (55, 5%) it is reported to exist specific refrigerator to preserve the
exams. With regard to the laboratory that is responsible for taking the sputum smears,
n=7 (77, 7%) of the FHU have a responsible laboratory for the daily collection of the
exams. All the CHA linked to FHU mentioned to have the book of respiratory symptoms
and that the nurse is responsible for the tuberculosis actions. The CHA with secondary
education degree, with a working time > 39 months and pleased with their jobs were the
ones that most monitored the tuberculosis cases. Most of them (that monitor or not the
tuberculosis cases), said that always suspect of cases in the community. In the focal
groups it was seen the CHA routine in the accompaniment of people with tuberculosis,
the barriers to this accompaniment, the conception and understanding about
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tuberculosis, available structure in the FHU to the accompaniment of tuberculosis and
the search and the accompaniment of people with tuberculosis. The results show the
necessity of reorganization of the service of the Primary Attention to Health in the
accompaniment of people with tuberculosis, in order to empower the actions to local
level, involving the several hierarchical levels with the purpose of accomplish the
recommendation of the Health Ministry and contribute to extend the expectation of
control of the tuberculosis in the country and advance in the population's health.
Key words: Community health agents. Primary attention to health. Tuberculosis.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06012014-142734/pt-br.php

Nº de Classificação: 18599
Mariana Haddad Rodrigues. Ensaio clínico sobre o efeito da acupuntura no nível de
ansiedade de mães de prematuros em processo de lactação. 2013. p. 106. Tese
de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Nakano, Ana Márcia Spanó
Resumo: As mães de recém-nascidos prematuros vivenciam a ansiedade oriunda da
fragilidade e incerteza sobre as condições de vida de seu filho e a convivência com o
estressante ambiente hospitalar, com implicações no aleitamento materno. Na tentativa
de amenizar esta situação, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da acupuntura na
ansiedade de mães de recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP). Trata-se de um
ensaio clínico randomizado realizado em um hospital universitário do norte do Paraná.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição na qual foi
realizado o estudo e foi submetida a registro em base de dados para ensaios clínicos
Australian New Zealand Clinical Trials Registry. Todas as participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados ocorreu no Banco de
Leite Humano da instituição, entre agosto de 2011 e novembro de 2012. As
participantes foram alocadas em dois grupos: grupo acupuntura (GA) e grupo placebo
(GP) e receberam sessões semanais de acupuntura auricular chinesa nos pontos
Shenmen, Tensão, Ansiedade 1 e 2 e Relaxamento Muscular. A acupuntura placebo foi
realizada com agulhas auriculares adaptadas, sem perfurar a pele. Houve cegamento
entre as participantes e o estatístico que realizou a análise dos dados. Utilizaram-se o
Inventário de Ansiedade Traço-Estado e a mensuração do cortisol salivar, antes e após
a intervenção. Participaram do estudo 29 mães de RNMBP, 14 pertencentes ao GA e
15 pertencentes ao GP. A idade das participantes variou entre 16 e 40 anos, com
mediana de 27 anos. A maioria tinha escolaridade até o ensino médio (57%), vivia com
o companheiro (72%) e possuía trabalho remunerado (65%). Quanto às variáveis de
aleitamento materno, 48% relataram experiência prévia com amamentação, sendo que
13% apresentaram intercorrências durante este período. A incidência de aleitamento
materno exclusivo entre as participantes, na data da alta do recém-nascido, foi de 76%,
nove pertencentes ao GA (64%) e 13, ao GP (87%), sem relevância estatística entre
estes valores (p=0,215). Os resultados para o cortisol salivar, antes da intervenção,
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variaram entre 0,02 e 0,33 ug/dL para o total de participantes, com média de 0,13 para
ambos os grupos (DP=0,08). Após a intervenção, ambos os grupos apresentaram
média de 0,14 ug/dL (DP=0,12), variando entre 0,02 e 0,49 ug/dL. A diferença média
entre as medidas de cortisol salivar, antes e após a intervenção, foi de -0,02 ug/dL
(DP=0,11), mostrando que os níveis de cortisol aumentaram após a intervenção em
ambos os grupos, sem significância estatística (p=0,480), e contrariando o esperado.
Após a intervenção, o escore de ansiedade-estado das participantes teve redução
média de oito pontos, não havendo diferença estatística entre os grupos (p=0,888), com
a possibilidade de que tanto a acupuntura real quanto a placebo tenham produzido
resultados positivos na redução da ansiedade. Sugere-se que estudos com maior
amostra e um terceiro grupo controle sejam conduzidos para melhor esclarecer os
efeitos da acupuntura para a redução da ansiedade nesta população.
Palavras-chave: Acupuntura auricular. Ansiedade. Ensaio clínico.

Abstract: Mothers of preterm infants experience anxiety due to the child's frail and
uncertain health condition. Spending time in a stressful hospital environment has
implications to lactation and breastfeeding. In the attempt to diminish this situation, the
aim of this study was to assess the effect of acupuncture in mothers with very low birth
weight infants (VLBW). This is a randomized, patient-assessor blind, sham-controlled
clinical trial, conducted in a school hospital in northern Paraná. This research has been
approved by the ethics review board of the institution where it took place. The trial is
registered at Australian New Zealand Clinical Trials Registry, number 12611000025932.
All participants signed the written informed consent. Data was collected at the
institution's Human Milk Bank from August 2011 to November 2012. Subjects were
allocated into two groups: acupuncture - AG or placebo-acupuncture - PG and treatment
sessions occurred once a week. The Chinese ear acupoints used were Shenmen,
Tension, Anxiety 1 and 2, Muscle relaxation. For placebo- acupuncture, customdesigned noninvasive ear needles were used. Participants were submitted to the STAI-Y
scale and salivary cortisol measurements before and after treatment. Twenty-nine
mother's with VLBW infants took part in the study (GA = 14, GP = 15). Participants' age
ranged from 16 to 40, median age was 27 years old. Most subjects had high school
educational levels (57%); lived with their partners (72%) and had paid jobs (65%). 48%
mothers had previous experiences with breastfeeding and 13% mentioned some
problems while doing so. Exclusive breastfeeding rate at infant's hospital discharge was
76%, AG = 9 (64%), PG = 13 (87%), not significant (p=0,215). Salivary cortisol levels
before intervention ranged from 0,02 to 0,33 ug/dL and both groups presented mean
0,13 ug/dL (SD = 0,08). After treatment both groups had 0,14 ug/dL (SD = 0,12) mean
levels, with a 0,02 - 0,49 ug/dL range. Mean difference between salivary cortisol levels
before and after treatment was -0,02 ug/dL (SD = 0,11), showing increase in cortisol
levels after treatment for both groups, not significant and contrary to expected. After
treatment, mean STAI-Y1 (state) scores dropped 8 points, not significant between
groups (p=0,888). This result indicate that both real and placebo acupuncture may have
produced positive effects in anxiety reduction. We suggest other studies are conducted
with bigger sample sizes and that include a third arm with routine care as control group
to better understand the effects of acupuncture for anxiety in this population.
Key words: Clinical trial. Ear acupuncture. Anxiety.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06012014-140027/pt-br.php

Nº de Classificação: 18604
PIZZIGNACCO, Taina Maues Pelúcio. Escolhas, caminhos e cuidados: o intinerário
terapêutico de criança com Fibrose Cística. 2013. p. 153. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da criança e do adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia de
Resumo: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética, até o momento incurável, que
junto às demais condições crônicas, exigem cuidados que transcendem a esfera
biológica da doença e do cuidado e necessita de estratégias inovadoras para seu
manejo. Esse estudo teve por objetivo compreender o itinerário terapêutico de crianças
com Fibrose Cística, a partir da perspectiva deles próprios. Para tanto, nos apoiamos no
quadro teórico e metodológico conformado pela antropologia médica, etnografia e a
hermenêutica interpretativa. Participaram do estudo, 7 crianças entre 8 a 10 anos, em
tratamento em um hospital escola do interior do estado de São Paulo e seus familiares.
Os dados foram coletados por quatro meses com cada criança partindo-se do
referencial da etnografia, mediante observação participante, entrevistas e confecções
de materiais que permitiram a participação infantil. Os resultados foram compreendidos
em três atos interpretativos que conformam o círculo hermenêutico: As várias facetas
da Fibrose Cística; Caminhos e cuidados: avaliações sobre o tratamento e Escolhas,
caminhos e cuidados: o itinerário terapêutico de crianças com Fibrose Cística. A partir
dos resultados, interpretamos que os modelos explicativos existentes na FC atualmente
estão circunscritos em círculos concêntricos dentro dos setores e entre os diferentes
atores envolvidos gerando avaliações fragmentadas e diferentes possibilidades de
tratamento. As interpretações nos levaram a refletir a respeito da hegemonia do
paradigma da saúde pautado no positivismo e suas implicações para o cuidado integral.
As possibilidades de mudança aparecem ao considerarmos a etnografia e a
hermenêutica enquanto referenciais para a prática bem como a centralidade e a
potencialidade da criança como agente da mudança.
Palavras-chave: Criancas. Cuidado de enfermagem. Fibrose cística.

Abstract: Cystic Fibrosis (CF) is a genetic disease which, along with other chronic
conditions, calls for care that transcends the biological aspects of the disease and
requires innovative strategies for its management. The aim of this study was to
understand the therapeutic itinerary of children with cystic fibrosis through their point of
view. To achieve this, we were supported by theoretical and methodological framework
composed by medical anthropology, ethnography and interpretative hermeneutic. The
participants were 7 children between the ages of 8 and 10 who were in treatment for CF
at a University Hospital in the state of São Paulo and their relatives. Data were obtained
during 4 months with each child using the ethnography method through participant
observation, interviews and handmade materials that allowed children to participate. The
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results were understood in 3 interpretative acts that shaped the hermeneutic circle:
Plenty faces of Cystic Fibrosis; Paths and care:treatment evaluations and Choices,
paths and care: the therapeutic itinerary of children with Cystic Fibrosis. After analyzing
the results, we interpreted that the explanatory models currently available in Cystic
Fibrosis are limited in circles in the sectors and between the different actors involved
what causes fragmented evaluations and different possibilities of treatment. Those
interpretations lead us to reflect the hegemony of the health paradigm that is based on
positivism and its implication for integral care. The possibilities of change appear when
using the ethnography and the hermeneutic theories in the clinical practice and when
considering the centrality and the potentiality of the children as transition agents.
Key words: Cystic Fibrosis. Children. Nursing Care.

Nº de Classificação: 18601
Renato Igor da Silva Alves. Parâmetros limnológicos, metais e bioagentes
patogênicos na Bacia Hidrográfica no Pardo: Avaliação de risco à saúde humana e
análise multivariada. 2013. p. 133. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde Ambiental
Orientador: Muñoz, Susana Inês Segura
Resumo: O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da água superficial e sedimento
do Rio Pardo, considerando a sazonalidade e as relações entre diferentes parâmetros,
e estimar o risco à saúde humana derivado da exposição aos metais. A leitura dos
parâmetros limnológicos foi realizada no momento da coleta (in situ). Os metais em
água superficial e sedimento foram analisados por Espectroscopia de Emissão Óptica
com Plasma Induzido. A análise parasitológica foi realizada pelo método de
sedimentação espontânea, e para Cryptosporidium spp. e Giardia spp. foi utilizado o
Método Cryptosporidium and Giardia in Water by Filtration/IMS/FA (USEPA 1623). Já a
quantificação bacteriana foi realizada por meio da técnica dos Tubos Múltiplos com
Substrato Cromogênico. Para a avaliação de risco à saúde humana pela exposição aos
metais presentes na água superficial foi considerado um cenário domiciliar, de acordo
com o United States Department of Energy (USDOE) e a United States Environmental
Protection Agency (USEPA). As técnicas foram realizadas no Laboratório de
Ecotoxicologia e Parasitologia Ambiental (LEPA) da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto / USP, e no Laboratório de Salud Medio Ambiental y Toxicología da Universidad
Rovira i Virgili, Espanha. Alguns parâmetros limnológicos (pH e Oxigênio Dissolvido)
apresentaram valores acima dos estabelecidos pela Resolução CONAMA No 357/2005,
assim como a avaliação bacteriológica. A análise parasitológica mostrou a presença de
Entamoeba coli, Hymenolepis diminuta, Strongyloides stercoralis, Giardia spp. e
Cryptosporidium spp. Em comparação aos padrões de qualidade estabelecidos pelo
CONAMA No 357/2005, as concentrações dos metais analisados na água superficial
estão em conformidade com a legislação brasileira. Os resultados das análises dos
sedimentos mostraram que todos os metais apresentaram as médias das
concentrações de acordo com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº
344/2004, embora Cu e Cr tenham apresentado, em alguns pontos de coleta,
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concentrações superiores às estabelecidas para o nível 1. A avaliação de risco para a
saúde humana derivada da exposição aos metais indicou que a água do Rio Pardo
pode apresentar risco para elementos não carcinogênicos (As, Cd, Cr IV, Cu, Mn, Ni, Tl,
Sn, V and Zn), enquanto que os valores para os elementos carcinogênicos (As) estão
de acordo com os riscos aceitáveis. PCA e HCA foram aplicadas permitindo identificar
variações espaciais e sazonais causadas por fatores naturais e antropogênicos, além
das associações entre as variáveis. Os resultados sugerem que a qualidade das águas
e sedimento do Rio Pardo é afetada por fatores naturais e antropogênicos, incluindo a
estrutura geológica, mineralogia, precipitação e escoamento superficial, assim como
crescimento dos espaços urbanos com consequente aumento da população e
incremento de processos de industrialização regional. Há uma clara tendência de
crescimento da população nas proximidades do Rio Pardo, bem como das atividades
econômicas, com consequentes impactos sobre os recursos hídricos. Frente a essa
realidade, que estabelece um aumento na demanda de fontes de água para consumo
da população, tem-se como possibilidade estratégica para o futuro o uso desse corpo
d'água para o abastecimento público de Ribeirão Preto e de outros municípios
banhados pelo Rio Pardo, o que evidencia a importância deste estudo.
Palavras-chave: Água superficial. Avaliação de risco. Limnologia.

Abstract: The aim of the study was assess the quality of surface water and sediment of
Pardo River, taking into account the seasonality and the relation among different
parameters, and estimate the risk assessment to human health derived from exposure
to metals. All measurements of limnological parameters were performed at the sampling
time (in situ). Metals in surface water and sediment were analyzed by inductively
coupled plasma spectrometry. The parasitological analysis was performed by the
sedimentation method, and Cryptosporidium spp. and Giardia spp. by Cryptosporidium
and Giardia in Water by Filtration/IMS/FA (USEPA 1623). Bacterial quantifications were
carried out using the multiple tube technique with a defined substrate. The risk
assessment to human health from exposure to metals was assessed under a residential
scenario according to the United States Department of Energy (USDOE) and United
States Environmental Protection Agency (USEPA). The techniques were performed at
the Laboratory of Ecotoxicology and Environmental Parasitology (LEPA) at the Ribeirão
Preto College of Nursing in the University of São Paulo (USP), and the metals analysis
at the Laboratorio de Salud Medio Ambiental y Toxicología of the Universidad Rovira i
Virgili, Spain. Dissolved oxygen and pH showed higher values than those set by
CONAMA Resolution No 357/2005, as well as bacteriological evaluation. The
parasitological analysis showed the presence of Entamoeba coli, Strongyloides
stercoralis, Hymenolepis diminuta, Giardia spp. and Cryptosporidium spp. The levels of
analyzed metals in surface water are in accordance to the Brazilian legislation
(CONAMA No 357/2005). The results of sediments showed that all the metals had mean
concentrations in accordance to brazilian legislation, but Cu and Cr presented in some
points higher levels than those set by CONAMA No 344/2004 for level 1. The risk
assessment to human health derived from exposure to metals indicated that the Pardo
River can be a pathway of concern for human exposures to metals for non-carcinogens
elements (As, Cd, Cr IV, Cu, Mn, Ni, Tl, Sn, V and Zn), while the values for carcinogenic
(As) elements were in accordance to acceptable lifetime risks. PCA and HCA were
applied in order to identify spatial and seasonal variations caused by natural and
anthropogenic factors, in addition to associations among variables. The results suggest
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the quality of water and sediment from the Pardo River is affected by natural and
anthropogenic factors, including the geology, mineralogy, rainfall and runoff, as well as
growth of urban areas with a consequent population increases and industrialization
processes. There is a clear trend of population and economic activities growth in the
Pardo River area that makes the water of the Pardo River a strategic alternative for the
future supply, which highlights the importance of this study.
Key words: Surface water. Limnology. Risk Assessment.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07012014-104143/pt-br.php

Nº de Classificação: 18593
DEON, Keila Cristiane. Validação para crianças e adolescentes brasileiros do
instrumento de mensuração de Qualidade de Vida relacionada à saúdeDISABKIDS- Módulo Dermatite Atópica. 2013. p. 104. Tese de Doutorado (Doutorado
em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Processo Saúde-doença e Epidemiologia
Orientador: Santos, Cláudia Benedita
Resumo: A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde é definida como um indicador de
saúde, que compreende fatores físicos, mentais e sociais e os impactos que uma
determinada condição de saúde pode trazer à vida do indivíduo. Instrumentos válidos e
fidedignos são ferramentas de grande valia para a mensuração deste construto. A
Dermatite Atópica é uma condição crônica dermatológica associada a inúmeros
prejuízos nos diversos aspectos da vida de uma pessoa, especialmente em crianças e
adolescentes. O objetivo deste estudo foi validar para o Brasil o instrumento
DISABKIDS®- Módulo Dermatite Atópica, para mensuração da Qualidade de Vida
Relacionada à Saúde de crianças e adolescentes, com Dermatite Atópica, em idade
escolar. O Instrumento compreende 12 itens e duas dimensões, Impacto e Estigma, e
duas versões, self e proxy. A amostra foi composta por 200 sujeitos, 100 crianças e
adolescentes brasileiros com Dermatite Atópica, entre 8 a 18 anos de idade, e seus pais
ou cuidadores, recrutados no Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, em
dois momentos, entre os meses de abril e setembro de 2009 e julho de 2012 a junho de
2013. A fidedignidade do instrumento foi satisfatória tanto em relação à sua
consistência interna, mensurada segundo o Coeficiente Alfa de Cronbach (self:
?Cronbach = 0,855; 0,853 e proxy: ?Cronbach = 0,905; 0,858, dimensões Impacto e
Estigma, respectivamente), quanto à sua reprodutibilidade, mensurada segundo
Coeficiente de Correlação Intra-Classe (self: ICC = 0,952; 0,971 e proxy; ICC = 0,960;
0,972, dimensões Impacto e Estigma, respectivamente). A análise Multitraçomultimétodo para teste de validade convergente mostrou valores de coeficientes de
correlação lineares de Pearson entre cada item e sua dimensão maiores que 0,40.
Quanto à validade discriminante, a análise revelou resultados igualmente satisfatórios,
com índices de ajuste iguais a 87,5% e 100% para a versão self e a 75% e 100% para a
versão proxy, dimensões Impacto e Estigma, respectivamente. Houve concordância
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entre as versões self e proxy, com valores para Coeficiente de Correlação Intra-Classe
iguais à 0,610 para a dimensão Impacto e 0,595 para a dimensão Estigma. A Análise
Fatorial Confirmatória mostrou que o instrumento adaptado para o Brasil manteve a
estrutura assumida para o construto no instrumento original (self: RMSEA=0,083;
CIF=0,932 e proxy: RMSEA=0,098; CIF=0,936). Considera-se que o instrumento
DISABKIDS®- Módulo Dermatite Atópica encontra-se validado para crianças e
adolescentes brasileiros em idade escolar com diagnóstico de Dermatite Atópica
apresentando características de boa fidedignidade de consistência interna e
reprodutibilidade, boa validade de construto convergente e discriminante, boa
correlação e entre as versões self e proxy, e com a estrutura fatorial do construto
inalterada em relação à inicialmente assumida no instrumento europeu.
Palavras-chave: Dermatite atópica. Estudos de validação. Qualidade de vida.

Abstract: The Health-related Quality of Life is defined as an indicator of health,
including physical, mental and social factors and the impacts that a certain health
condition can bring to an individual's life. Valid and reliable instruments are valuable
tools for the measurement of this construct. Atopic Dermatitis is a chronic dermatological
condition associated with numerous losses in various aspects of a person's life,
especially in children and adolescents. The objective of this study was to validate for
Brazil the DISABKIDS® - Atopic Dermatitis Module, for measurement of Health- related
Quality of Life of children and adolescents, with atopic dermatitis, school aged. The
instrument comprises 12 items and two dimensions, Impact and Stigma and two
versions, self and proxy. The sample was composed of 200 people, 100 Brazilian
children and adolescents with atopic dermatitis, between 8 to 18 years of age, and their
parents or caregivers, recruited at the Dermatology Service of the Hospital das Clinicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo, in the city of Sao Paulo, in
two moments, between the months of April and September 2009 and July 2012 to June
2013. The reliability of the instrument was satisfactory in relation to its internal
consistency, measured according to Cronbach's alpha Coefficient (self: ?Cronbach =
0,855; 0,853 e proxy: ?Cronbach = 0,905; 0,858, dimensions Impact and Stigma,
respectively), as to its reproducibility, measured according to Intra-class Correlation
Coefficient (self: ICC = 0,952; 0,971 e proxy; ICC = 0,960; 0,972, Impact and Stigma
dimensions, respectively). Multitraço- Multimethods Analysis to convergent validity test
showed values of Pearson Linear Correlation Coefficients between each item and its
size greater than 0.40. As to the validity, discriminant analysis showed also satisfactory
results with adjustment indexes equal 87,5 and 100 for self and 75 and 100 for the proxy
version, dimensions, Impact and Stigma, respectively. There was agreement among self
answers and proxy, with values for Intra-class Correlation Coefficient equal to 0,610
Impact dimension and 0,595 Stigma. The Confirmatory Factor Analysis showed that the
instrument adapted to Brazil kept the structure assumed for the original instrument (self:
RMSEA=0,083; CIF=0,932 e proxy: RMSEA=0,098; CIF=0,936). It is considered that the
DISABKIDS® - Atopic Dermatitis Module is validated for Brazilian children and
adolescents of school age with a diagnosis of Atopic Dermatitis presenting features of
good internal consistency for reliability and reproducibility, good discriminant and
convergent construct validity, good correlation and between self and proxy versions, and
with the factorial structure of the construct unchanged in relation to the initially assumed
in the European instrument.
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Key words: Quality of life. Atopic Dermatitis. Validation Studies.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07012014-152509/pt-br.php

Nº de Classificação: 18670
FREGNANI, Cristiane Menezes Sirna. Propriedades psicométricas de dois
instrumentos para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde em
mulheres com câncer de colo de útero. 2013. p. 164. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Almeida, Ana Maria de
Resumo: O câncer do colo de útero é o segundo tumor mais frequente entre as
mulheres brasileiras, os tratamentos disponíveis trazem complicações de curto a longo
prazo e estudos que avaliam a qualidade de vida destas mulheres ainda são escassos
no Brasil.Isto é justificado pela falta de instrumentos específicos e validados para esta
finalidade em língua portuguesa (Brasil).Neste estudo objetivou-se testar as
propriedades psicométricas dos questionários EORTC-CX24 e FACT-CX em uma
amostra de mulheres brasileiras com câncer do colo do útero.O estudo é metodológico
e foi realizado com 100 mulheres tratadas no Hospital de Câncer de Barretos, por meio
de três avaliaçõoes(no ínicio do estudo, 15 dias e 18 a 24 meses após o ínicio). Foi
testada a consistência interna, reprodutibilidade, validade convergente, a validade
discriminante pelo estadiamento, tipo de tratamento e autoclassificação de saúde e a
responsividade pelo método de distribuição de dados, além da análise da facilidade de
compreensão das questões e dos questionários.Confiou-se a confiabilidade do
questionário EORTC QLQ-CX24, a reprodutibilidade foi baixa nas escalas de
preocupação sexual, atividade sexual e prazer sexual, bons resultados observou-se ao
avaliar a validade convergente e discriminante. A análise da responsividade não
confirmou todas as hipóteses. Ao valiar o questionário FACT-CX, por meio da
consistência interna, exceto pela escala de bem-estar emocional, as demais
apresentaram valores de Alpha de Cronbach superiores a 0,70. A reprodutividade foi
satisfatória nas cinco escalas que compõem o FACT-CX. Na análise da validade
convergente, somente as escalas de bem-estar físico e bem-estar emocional mostrou
boa correlação com as escalas do SF-36. Em geral, o questionário revelou boa validade
discriminante, principalmente em relação a autoclassificação da saúde. Resultado
satisfatório encontrou-se na análise da responsividade.Em geral observou-se um bom
grau de entendimento das questões e dos questionário. Concluindo os questionários
desenvolvidos para medir a QVRS em mulheres com câncer de colo de útero EORTC
QLQ-CX24 e FACT-CX obtiveram resultados aceitáveis recomendando-se que outros
estudos testem a respondividade por outros métodos.
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Propriedades psicométricas.
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Abstract: Cervical cancer is the second most common tumor among Brazilian women.
Available treatments bring short and long-term complications and studies assessing the
quality of life of these women are still rare in Brazil. Such situation is warranted by the
lack of specific and validated tools for in ( Brazilian )Portuguese for such a purpose. The
goal of this study was to test the psychometric properties of EORTC - CX24 and FACTCX questionnaires in a sample of Brazilian women affected by cervical cancer. This is a
methodological study and was conducted on 100 women treated the Barretos Cancer
Hospital by way the three assessments( at baseline , 15 days and 18 to 24 months after
the onset ). We tested the Internal consistency, reproducibility , convergent validity , the
discriminant validity by way of staging, type of treatment and health self-classification
and responsiveness by the method of data distribution as well as the analysis of how
easy it was their understanding of questions and questionnares.The reliability of the
EORTC QLQ - CX24 ,questionnaire was confirmed, reproducibility was low in the scales
of sexual worry , sexual activity and sexual enjoyment , and good results were observed
were observed when evaluating the convergent and discriminant validity. The analysis of
responsiveness did not confirmed all hypotheses . Upon evaluation of the FACT - CX
questionnaire through internal consistency , except for the scale of emotional well -being
, the others showed Cronbach's alpha values above 0.70 . Reproducibility was
satisfactory in the five scales that comprising FACT- CX . In convergent validity analysis,
only the scales of physical well -being and emotional well -being showed good
correlation with the scales of the SF -36 . In general, the questionnaire demostrated
good discriminant validity , especially in relation to the self-rating of health. Satisfactory
result was found in the analysis of esponsivenes. In general there was a good degree of
understanding of questions and questionnaires.In conclusion questionnaires developed
to measure HRQOL in women with cervical cancer such as EORTC QLQ - CX24 and
FACT- CX achieved acceptable results and we do recommended that further studies are
performed to assess responsiveness by other methods .
Key words: Cervical cancer. Psychometric properties.

Nº de Classificação: 18550
MENDES, Adriana Aparecida. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
gerados em serviço de atendimento pre-hospitalar móvel em um municípios do
interior de SP. 2013. p. 180. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Saúde Ambiental
Orientador: Takayanagui, Angela Maria Magosso
Resumo: Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são classificados pela legislação
nacional em 5 Grupos, de acordo com os agentes que o constituem (A-biológicos, Bquímicos, C-radioativos, D-comuns e E-perfurocortantes). Se não adequadamente
gerenciados, desde a segregação até o tratamento e disposição final, podem oferecer
riscos ao trabalhador, à saúde pública e ao ambiente. Entre as diferentes fontes
geradoras, destacam-se os resíduos de serviços de Atendimento Pré-Hospitala Móvel
(APHM), pelas condições em que geralmente são produzidos e também por haver
poucos estudos sobre produção de RSS nesse tipo de assistência. Esta pesquisa, de
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caráter exploratório e descritivo, foi realizada em um serviço de APHM no interior de
São Paulo, tendo como objetivo realizar um diagnóstico sobre o tipo de gerenciamento
dos RSS gerados, bem como verifica possíveis riscos ligados à saúde ocupacional. A
coleta dos dados foi realizada em 4 fases incluindo: preparação do campo, elaboração
dos instrumentos e coleta e análise dos dados, que foram organizados em planilhas e,
posteriormente, categorizados e distribuídos em tabelas procedendo-se a cálculos da
média e porcentagem. A coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da EERP/USP e autorização dos responsáveis pelo serviço
selecionado. Constou de 94 entrevistas com 94% do total de trabalhadores do serviço
de APHM 39 observações de campo realizadas em períodos alternados em diurno e
noturno e caracterização e quantificação dos resíduos gerados durante 8 dias
consecutivos. Dos 94 sujeitos, 36,17% possuem de 31 a 40 anos. Quanto à função no
serviço, 36,17% são agentes de enfermagem 30,85% motoristas socorristas, 22,34%
médicos, 9,57% enfermeiros e 1,07%, gestor. Do total de sujeitos, 46,81% foram de
profissionais de enfermagem. Pelas informações dos sujeitos, referente aos tipos de
resíduos gerados no serviço, 88,3% eram do Grupo A, 74,47% Grupo E, 57,45% Grupo
D, 19,15% Grupo B e 1,06% Grupo C. Quanto ao manejo dos resíduos, em nenhuma
das respostas dos sujeitos foi apontada alguma das etapas do manejo de forma clara e
objetiva, não tendo sido também verbalizado conhecimento sobre essa fase de
gerenciamento de RSS. A observação de campo permitiu constatar situação
semelhante à informada pelos sujeitos destacando-se inadequações em relação ao
manejo, como segregação, acondicionamento e loca de armazenamento interno, além
da realização de algumas etapas sem demonstração de conhecimento específico dos
sujeitos a respeito de normas técnicas e legais sobre RSS. Também foram observadas
situações de exposição a possíveis riscos ocupacionais relacionados aos resíduos
gerados, com destaque para os do Grupo A (em 38,46% das observações), B (41,03%),
e E (25,64%). Pela quantificação foi estimada produção de 112,48kg de resíduos do
Grupo D e 48,74kg do Grupo A. O serviço de APHM deste estudo não possui Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), nem gerente de resíduos
designado. Pelos resultados, é possível afirmar que o serviço requer planejamento e
execução de ações efetivas sobre manejo de RSS, fundamentadas em conhecimento
técnico específico, de cunho científico e legal, que deveria ser impulsionado por
trabalho de educação permanente. Recomenda-se implantação dessas ações de
imediato, visando contribuir para minimização de possíveis riscos de exposição à
equipe de saúde, trazendo segurança também para o paciente, comunidade e o
ambiente, com consequente impacto na qualidade da assistência prestada.
Palavras-chave: Assistência pré-hospitalar. Enfermagem. Resíduos de serviços de
saúde. Riscos ocupacionais. Saúde ambiental.

Abstract: Health Service Waste (HSW) is classified by the national legislation in 5
Groups, according to the constituent agents (A-Biological, B-Chemical, C-Radioactive,
D-Common and E-Sharp Waste). If not properly managed from the separation to the
final treatment and disposal, they can present risks to the workers who have to deal with
them, to the public health and to the environment. Among the different generating
sources, it can be highlighted the Mobile Emergency Service (MES), because of the
conditions in which the waste is usually produced and also because there are few
studies about the production of HSW in this kind of service. This research, with its
exploratory and descriptive characteristics, was performed in an MES service in a town
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inner São Paulo State and aimed to perform a diagnosis about the kind of management
the generated HSW would receive, as well as to verify possible risks linked to the
occupational health. The collection of data was performed in four different phases,
including: field preparation, elaboration of instruments and collection and analysis of
data - which were organized in spreadsheets and later divided in tables. The next step
was to make calculations about average and percentage. The data collection was
performed after approval of the Ethics Research Committee of University of São Paulo
and the agreement of the people responsible for the chosen services. It was composed
of interviews with 94% of the total of people Who dealt with health, 39 field observations
made in alternated night/day shifts and quantification of the waste generated during 8
days. From the 94 subjects, 36.17% were between 31 and 40 years old. As to their
occupation, 36.17% were nurse agents, 30.85% were ambulance drivers, 22.34%
doctors, 9.57% nurses and 1.07% managers. By the information given by the subjects,
88.3% belonged on Group A, 74.47% to Group E, 57.45% to Group D, 19.15% to Group
B and 1.06% to Group C. As concerning to the physical management of the waste, in
none of the answers of the subjects referred clearly to knowledge about the proper
actions to the handling of RSS. The field observation also allowed the realization of
inadequations concerning the handling, deposit conditions and internal storage places,
besides some steps of which the subjects did not show proper knowledge related to
techniques and legal procedures of RSS. There was also observation of situations of
exposition to possible occupational hazards related to generated waste, with highlight to
Group A (in 38.46% of the observations made), B (41.03%), and E (25.64%). By the
quantification performed, the production of waste was estimated in 112,48kg of residues
of Group D and 48.74kg from Group A. The APHM studied in this occasion does not
have a Plan of Management of Waste of Health Services (PGRSS) or a designed waste
manager. From the results it is possible to state that the service requires effective
planning and execution of actions on RSS handling, based on specific legal and
technical knowledge that should be kept by a permanent education follow up. The
implementation of these actions is recommended at once, aiming to minimize possible
exposition risks for the heath team. It will also bring safety for the patients, for the
community and to the environment, what will reflect on the quality of the offered
services.
Key words: Environmental health. Medical waste. Nursing. Occupational risks.
Prehospital care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16012014-160152/pt-br.php

Nº de Classificação: 18668
RODRIGUES, Ludmila Barbosa Bandeira. Adaptação e validação de um instrumento
para avaliar a coordenação das redes de atenção à saúde pela atenção primária à
saúde: fase I. 2013. p. 128. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Práticas, saberes e políticas de saúde
Orientador: Arcêncio, Ricardo Alexandre

946

Resumo: Resumos: As transformações nas estruturas demográfica, epidemiológica e
nos padrões de morbimortalidade vêm levantando a necessidade de novas perspectivas
de organização dos sistemas de saúde. Com o crescimento da prevalência das
condições crônicas, foram notadas mudanças em relação às demandas e às
necessidades de saúde da população requerendo a busca premente de novas
respostas. Desse modo, os problemas relacionados à integração do sistema e à
coordenação dos cuidados vêm recebendo atenção nas reformas dos sistemas de
saúde, sobretudo no papel da atenção primária à saúde.Considera-se que os sistemas
de saúde organizados em redes de atenção à saúde e coordenados pela atenção
primária podem contribuir para a melhoria da qualidade clínica, dos resultados
sanitários, da satisfação dos usuários (pela melhoria do acesso e daresolubilidade),
além de reduzir os custos dos sistemas locais de saúde. O objetivo do estudo foi
adaptar e validar um instrumento para avaliar a coordenação das redes de atenção à
saúde pela atenção primária à saúde. Trata-se de um estudo metodológico de corte
transversal. A coleta de dados ocorreu no período de março a outubro de 2013.
Participaram do estudo profissionais de saúde que atuam na estratégia de saúde da
família, recrutados na microregião de Alfenas-MG. O processo envolveu duas etapas:
validação semântica e teste piloto.Na validação semântica, realizaram-se três fases:
avaliação e adaptação dos itens pelo grupo de especialistas, avaliação e sugestão dos
itens por 50 profissionais de saúde eavaliação e certificação dos itens por 6
profissionais de saúde. Nesta etapa, os itens do instrumento mostraram -se
compreensíveis pela população de referência. A fidedignidade da consistência interna
do instrumento foi satisfatória. A validade convergente foi satisfatória na maioria dos
itens do instrumento, com algumas correlações apresentando valores inferiores a 0,30.
Na validade discriminante, as correlações entre os itens e as dimensões as que
pertencem em sua maioria, foi maiores ou significativamente maiores que suas
correlações com as dimensões às quais não pertencem. Os resultados mostraram que
o instrumento COPAS tem propriedades psicométricas satisfatórias, podendo no futuro
se revelar como uma ferramenta útil aos gestores e aos trabalhadores para a
reorganização dos sistemas de saúde local.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Coordenação. Redes de atenção à saúde.

Abstract: Changes in demographic, epidemiological structures and patterns of mortality
have raised the need for new organization perspectives of health systems . With the
prevalence growth on chronic conditions ,it was possible to not change in relation to the
health needs and demands of the population requiring an urgent search for new
responses. Thus, the problems related to the system integration and care coordination
are receiving attention in the health systems reforms, especially in the primary health
care role.It is considered that the health systems organized in health care networks and
coordinated by the primary health care may contribute to the improvement of clinical
quality , health outcomes and satisfaction of users ( by improving access and problem
solving ) , besides reducing the costs of local health systems . The aim of this study was
to adapt and validate an instrument to assess the coordination of networks of health
care by primary health care . This is a methodological and cross-sectional study . Data
collection occurred from March to October 2013. The health professionals who work in
the family health strategy , participated in the study. They were recruited in the microregion of Alfenas - MG . The process involved two stages : semantic validation and pilot
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testing. There were three phases in the semantic validation : evoluation and adaptation
of the items by the group of experts , evaluation and suggestion of the items by 50
health professionals evaluation and certification of the items 6 by professionals health .
In this step, the instrument items proved to beunderstandable by the reference
population. The internal consistency reliability of the istrument was satisfactory. The
convergent validity was satisfactory for most of the instruments items, with some
correlations showing values lower than 0.30 . In the discriminant validity , the
correlations among items and the dimensions that which they belong mostly were
significantly larger or larger than the correlations with dimensions to which do not belong
to. Results showed that the instrument COPAS owns satisfactory psychometric
properties and in the future it could became a useful tool for managers and workers to
the reorganization of local health systems.
Key words: Primary health care. Health care networks. Coordination.

Nº de Classificação: 18669
CORRÊA, Dina Albuquerque Duarte. Cobertura do exame de papanicolau no
município de Manaus, Amazonas: um estudo de base populacional. 2013. p.142.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
Linha de Pesquisa: Assistência à saúde da mulher no ciclo vital
Orientador: Almeida, Ana Maria de
Resumo: O controle do câncer do colo do útero (CCU) representa um desafio para as
políticas de saúde nos países em desenvolvimento. No Brasil, a prevenção deste
câncer é baseada principalmente no rastreamento através do exame de papanicolau,
que se tem mostrado útil em reduzir a incidência e mortalidade por esta neoplasia
quando realizado periodicamente. O Amazonas, no norte do país, está entre os estados
com maiores taxas de incidência e mortalidade pelo CCU. Com isso, realizou-se o
presente estudo com objetivo de estimar a prevalência da realização do exame de
papanicolau entre mulheres no município de Manaus, Amazonas e, secundariamente,
descrever o perfil dessas mulheres, identificar a periodicidade da prática do exame e
verificar os fatores associados à realização do mesmo.Trata-se de um estudo
transversal de base populacional, com amostra aleatória por conglomerados. Foram
incluídas na pesquisa 1100 mulheres entre 25 a 59 anos de idade residentes na zona
urbana de Manaus, entrevistadas em domicílio no período de outubro a dezembro de
201. As variáveis associadas significativamente a realização do exame no período
adequado foram: Trabalhar em empresa pública; possuir nível superior completo; ter
renda acima de dez salários mínimos; presença de telefone fixo na residência; não ser
fumante; ter apenas um parceiro nos últimos 12 meses; ter tido uma ou duas gestações;
usar metodos anticoncepcionais não cirúrgicos; conhecer a finalidade do exame; ter
recebido informação sobre o exame na instituição de saúde; realizar consulta
ginecológica mais de uma vez ao ano; realizar o exame periodicamente ainda que
esteja sadia; ter realizado o exame no serviço privado de saúde; ter realizado o primeiro
exame devido solicitação médica; não referir dificuldade para realização do exame.
Desta forma, constatou-se que a cobertura do exame de papanicolau no município de
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Manaus encontra-se inferior ao nível mínimo necessário para haver impacto nos
indicadores de morbimortalidade. O diagnóstico precoce precisa ser melhorado,
devendo haver um planejamento de modo proativo com distribuição heterogênea das
ações de controle do câncer. Nesta perspectiva, é necessário assegurar o acesso
equitativo e produzir ações de informação e educação em saúde contínuas,
sensibilizando as mulheres sobre a prevenção do câncer do colo de útero e seus
fatores de risco.
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Exame Papanicolau. Programa de
rastreamento.

Abstract: Uterine cervix cancer (UCC ) control remains a challenge for health policies in
developing countries . In Brazil , UCC prevention is mainly based Pap smear screening
which has proven useful in reducing the incidernce and mortality from this cancer when
performed periodically. Amazonas , in the north of Brazil is among the states with the
highest rates of incidence and mortality from cervical cancer. Considering this
background, it was proposed the present study that aimed to estimate the prevalence of
Pap smear coverage among women in the city of Manaus , Amazonas and secondarily ,
we intended to describe the profile of these women and to identify the frequency and
factors associated with pao smear realization.It is a cross-sectional population-based
study, with individuals randomly selected through household sample. It were included in
the study 1100 women aged 25 and 59 years who lived in the urban area of Manaus,
through October-December 2011. The factors associated to with the use of pap smear in
the past three years were: Working in a public company ; having a college degrees ;
having earned over ten minimum wages ; the presence landline at home; not being a
smoker; having only one partner in the last 12 months; having had one or two
pregnancies; using non- surgical methods contraception ; knowing the purpose of pap
test; having received information about exam at the health institution; having
gynecological examonation more than once a year; having the papsmear periodically
even feeling healthy ; having had the test at private pratice ; having had the first test due
to medical recommendation; having not had difficulty to perform the test Thus , it was
verified that coverage of Pap smear in Manaus is below the minimum level required to
have impact on UCC morbidity and mortality indicators. Early diagnosis needs to be
improved and there should be a proactively strategies with heterogeneous distribution of
UCC control actions. In this perspective, it is necessary to ensure equitable access, and
to produce continuous information and health education actions, sensitizing women
about UCC prevention and its risk factors .
Key words: Uterine cervical neoplasms. Vaginal smears. Mass screening.

Nº de Classificação: 18662
KOURROUSKI, Maria Fernanda Cabral. Módulo específico do instrumento
DISABKIDS de avaliação de qualidade de vida relacionado à saúde de crianças e
adolescentes que vivem com HIV. 2013. p. 132. Tese de Doutorado (Doutorado em
Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Pública
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Linha de Pesquisa: Assistência à criança e ao adolescente
Orientador: Lima, Regina Aparecida Garcia de
Resumo: A mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde de crianças e
adolescentes que vivem com HIV/AIDS possibilita a avaliação do impacto dessa
condição crônica em suas vidas, auxiliando a equipe de saúde no levantamento de
aspectos que necessitam de intervenção. Particularidades como a revelação do
diagnóstico, consultas médicas mensais e uso diário de medicações são aspectos que
necessitam ser avaliados quando se trata da qualidade de vida relacionada à saúde.
Assim, o objetivo do presente estudo foi construir módulo específico do DISABKIDS de
mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde para crianças e adolescentes
brasileiros que vivem com HIV. O desenvolvimento do instrumento baseou-se na
metodologia proposta pelo grupo europeu DISABKIDS, sendo seguido passos de
revisão de literatura, entrevistas com profissionais de saúde, grupos focais com
crianças, adolescentes e seus pais ou cuidadores e elaboração de itens. Ao conhecer a
vivência dos profissionais de saúde com esta população e a das crianças e dos
adolescentes com HIV e seus pais ou cuidadores, observamos que os domínios de
qualidade de vida foram afetados, em especial o emocional e o social, mais
especificamente no que se refere à necessidade do sigilo diagnóstico, a não aceitação
da doença, o sentir-se diferente dos pares e principalmente o estigma e a
discriminação. Observamos também, a importância do tratamento na vida destas
pessoas, seja pela necessidade de adesão medicamentosa, que inclui horários rígidos,
lembrando-as de sua sorologia ou pela importância que tal terapêutica tem na
manutenção da saúde. Com base nos dados empíricos foi construído o instrumento de
qualidade de vida relacionada à saúde, composto de 15 questões, dividido em
dimensão impacto, com 9 questões e dimensão de tratamento com 6 questões. A
avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde é primordial para o melhor manejo
das crianças e adolescentes com HIV, sendo imprescindível um instrumento específico
de qualidade de vida relacionada à saúdequalidade de vida relacionada à saúde
baseado em suas próprias perspectivas.
Palavras-chave: Adolescente. Criança. HIV/AIDS. Qualidade de vida.

Abstract: The measurement of the health-related quality of children and adolescents
living with HIV / AIDS enables the assessment of the impact of this chronic condition in
their lives , assisting the healthcare team on survey issues that need intervention
.Particularities such as diagnostic disclosure, monthly medical visits and daily use of
medication are aspects that need to be evaluated when dealing whit health -related
quality of life. The objective of this study was to construct the specific module
DISABKIDS of the measurement of health -related quality of Brazilian children and
adolescents living with HIV lives .Development was based on the methodology proposed
by the European group DISABKIDS and followed steps of literature review , interviews
with health professionals , focus groups with children , adolescents and their parents or
caregivers and elaboration of items. By knowing the experience of health professionals
with this population and the experiences of children and adolescents with HIV and their
parents or caregivers , we observed that the domains of quality of life were affected , in
particular the emotional and social , more specifically as it regards to need for diagnosis
confidentiality , non-acceptance of the disease, feeling different from peers and
especially the stigma and discrimination . We also observed the importance of treatment
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in these people's lives , or by the need for medication adherence , which includes rigid
schedules reminding them of their HIV status or the importance of that therapy has in
maintaining health . Based on empirical data built the instrument of quality of life related
to health , composed of 15 questions , divided into dimission impact , with 9 questions
and dimission treatment with 6 questions . The assessment of health -related quality of
life is essential for the best management of children and adolescents with HIV, being a
particular essential instrument of health-related quality of life based on their own
perspectives.
Key words: Quality of life. Child. Adolescent.

Nº de Classificação: 19147
DIAS, Patrícia Luciana Moreira. Alerta e proteção parental na sobrevivência do
câncer do filho. 2014. p. 216. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) Universidade de São Paulo. São Paulo; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Angelo, Margareth
Resumo: Introdução: O número de crianças e adolescentes que sobrevivem ao câncer
tem aumentado de maneira significativa nas últimas décadas. A sobrevivência é uma
experiência que não se limita àquele que sobreviveu ao câncer, mas engloba também a
sua família. Considerando as evidências do impacto que o câncer exerce sobre a vida
familiar e sobre o relacionamento entre pais e criança com câncer, este estudo tem
como foco famílias de crianças e adolescentes que sobreviveram ao câncer, na
perspectiva da parentalidade. Objetivos: Identificar os elementos do processo da
parentalidade na sobrevivência do câncer infantojuvenil e apresentar um modelo teórico
deste processo que represente a integração desses elementos. Metodologia: Estudo
qualitativo, que teve como referenciais teórico e metodológico, respectivamente, o
Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas com nove casais, pais e mães de crianças e
adolescentes que sobreviveram ao câncer infantojuvenil. Resultados: A análise
comparativa dos dados permitiu compreender o processo da parentalidade na
sobrevivência do câncer revelada pelo modelo teórico ALERTA E PROTEÇÃO
PARENTAL NA SOBREVIVÊNCIA DO CÂNCER DO FILHO. O modelo evidencia que
os elementos simbólicos essenciais para a construção e o exercício da parentalidade no
contexto da sobrevivência do câncer estão estruturados em torno de dois fenômenos: O
TEMPO DE LUTA CONTRA O CÂNCER DO FILHO, que representa a desorganização
causada pela doença na vida da família, direcionada pelo risco de morte do filho e
exigindo uma redefinição do self parental e A FAMÍLIA SOBREVIVENTE AO LONGO
DO TEMPO, que representa a resistência da família enfrentando a luta, reorganizandose e avançando na trajetória, bem como o processo de aprendizagem da parentalidade
no contexto da sobrevivência. Conclusão: O modelo teórico representa a configuração
dos elementos que compõe a construção da parentalidade na sobrevivência do câncer
infantojuvenil, evidenciando o alerta e a proteção dos pais em um contexto de luta e
resistência aos inúmeros desafios ao longo do tempo. Crenças, medos, incertezas,
perdas e forças também emergem nesta experiência que integra continuamente vida,
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morte e sobrevivência. O alerta e a proteção parental são os elementos essenciais para
que os pais possam preservar a história do filho e da família.
Palavras-chave: Enfermagem da família. Neoplasias. Pesquisa qualitativa.

Abstract: Introduction: The number of children and adolescents who survive cancer has
increased significantly over the last decades. Survival is an experience that is not limited
to the survivors themselves, as it also includes their family. Considering the evidence of
the impact that cancer has on family life and on the parent-child relationship, this study
focuses on families of children and adolescents who survived cancer, from the
perspective of parenting Objectives: Identify the elements of the parenting process in the
survival of child-adolescent cancer and present a theoretical model of this process,
representing the integration of these elements. Methodology: This qualitative study was
performed with Symbolic Interactionism and the Grounded Theory as theoretical and
methodological frameworks, respectively. Data were collected by means of interviews
with nine couples, parents of children and adolescents who survived child-adolescent
cancer. Results: Comparative data analysis allowed for understanding the parenting
process in the survival of cancer, revealed by the theoretical model PARENTAL
ALERTNESS AND PROTECTION IN CANCER SURVIVAL OF CHILDREN. This model
evidences that essential symbolic elements for the construction and exercise of
parenting in the cancer survival context are structured around two phenomena: THE
LENGTH OF THE BATTLE AGAINST THEIR CHILDS CANCER, which represents the
disorganization caused by the disease in the life of the family, determined by their childs
risk of death, and demanding a redefinition of the parental self; and THE SURVIVING
FAMILY OVER TIME, which represents the resistance of the family facing the battle,
reorganizing themselves and advancing in the trajectory, as well as the process of
parenting learning in the survival context. Conclusion: The theoretical model represents
the configuration of the elements composing the construction of parenting in the survival
of child-adolescent cancer, evidencing the alertness and protection of parents in a
context of battle and resistance to the countless challenges faced over time. Beliefs,
fears, uncertainties, losses and strengths also emerged in this experience, which
continuously integrates life, death and survival. Parental alertness and protection are
essential elements for parents to preserve their childs and their familys histories
Key words: Family nursing. Neoplasms. Parent-child relations.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-19082014-091124/pt-br.php

Nº de Classificação: 18904
SATO, Ana Paula Sayuri. Avaliação dos níveis de hemoglobina de gestantes
brasileiras antes e após a fortificação de farinhas com ferro. 2013. p. 134. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Fujimori, Elizabeth

952

Resumo: Objetivo: Avaliar os níveis de hemoglobina de gestantes brasileiras antes e
após a fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e investigar as variáveis
associadas. Método: Estudo transversal que integra um projeto matricial desenvolvido
com dados retrospectivos obtidos de prontuários de 12.119 gestantes atendidas em
serviços públicos de pré-natal localizados em 13 municípios das cinco regiões
geográficas do Brasil, divididas em dois grupos: Antes-fortificação das farinhas com
ferro (gestantes com parto realizado antes de junho de 2004); e Após-fortificação
(gestantes com data da última menstruação posterior a junho de 2005). A coleta de
dados ocorreu em 2006-2008 e incluiu apenas gestantes de baixo risco, cujos
prontuários continham pelo menos a data da primeira consulta de pré-natal e da última
menstruação e a dosagem de hemoglobina (Hb). A variável dependente foi o nível de
Hb (g/dL) e as independentes foram: grupo de fortificação, região geográfica,
características sociais e demográficas, antecedentes obstétricos e características do
pré-natal. Realizou-se análise descritiva, univariada e múltipla do nível de Hb para o
total das gestantes, por região geográfica e por trimestre de gestação, por meio de
modelos de regressão linear. Contruíram-se modelos de regressão polinomial para o
ajuste das curvas de Hb por mês de gestação, que foram comparadas com referências
nacional e internacional. Curvas de níveis médios e críticos (-2 desvios-padrão) de Hb
de gestantes não anêmicas do grupo Após-fortificação também foram comparados às
referências. O nível de significância de todos os testes foi de 5%. O estudo foi aprovado
por Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Não houve aumento significativo do nível
de Hb para o total da amostra (p=0,325) após a fortificação, exceto em gestantes da
região nordeste (p<0,001; =0,214) e em gestantes no segundo trimestre de gestação
(p=0,025; =0,093). O nível de Hb foi menor entre aquelas que tinham menor idade,
viviam sem companheiro, tinham menor Índice de Massa Corporal-IMC, maior idade
gestacional e/ou duas ou mais gestações anteriores. Apesar da curva Após-fortificação
apresentar níveis superiores em todos os meses de gestação, a regressão polinomial
não mostrou efeito significativo da fortificação de farinhas (p=0,316). As curvas de Hb
de ambos os grupos de fortificação mostraram-se acima dos níveis críticos das
referências nacional e internacional no primeiro trimestre, com queda a seguir e
estabilização no final da gestação. A curva de níveis críticos, construída com dados de
gestantes não anêmicas do grupo Após-fortificação, ficou abaixo da curva de níveis
críticos da referência nacional e do ponto de corte da OMS, mas semelhante à
referência internacional, exceto no final da gestação. Conclusões: A fortificação de
farinhas com ferro aumentou significativamente o nível de Hb apenas em gestantes da
região nordeste do Brasil e no segundo trimestre de gestação. Idade, situação conjugal,
IMC, idade gestacional e número de gestações anteriores mantêm-se como
características importantes que devem ser consideradas na avaliação da anemia na
gestação. As curvas construídas seguem os padrões das referências nacional e
internacional. Propõe-se uma curva de Hb de gestantes não anêmicas para ser utilizada
na avaliação da anemia em gestantes brasileiras.
Palavras-chave: Anemia ferropriva. Cuidado pré-natal. Gestantes.

Abstract: Objective: To evaluate the hemoglobin levels of Brazilian pregnant women
before and after fortification of wheat and corn flours with iron and to investigate the
associated variables. Methods: This collaborative cross-sectional study was developed
with retrospective data obtained from medical records of 12,119 pregnant women who
attended public prenatal care services in 13 municipalities of five Brazilians geographical
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regions. They were divided into two groups: Before-fortification (women who delivered
before June/2004), and After-fortification (women with date of last period after
June/2005). Data collection occurred between 2006-2008 and included only low risk
pregnant women, whose medical records contained at least the date of the first prenatal
visit, date of the last menstrual period and measurement of Hemoglobin (Hb). The
dependent variable was the Hb level (g/dL) and the independent variables were: group
of fortification, geography region, social and demographic characteristics, obstetric
history and characteristics of prenatal care. We conducted descriptive analysis,
univariate and multiple (linear regression) of the Hb level for the total of pregnant
women, by geographic region and trimester of pregnancy. Polynomial regression models
were used to fit the curves of Hb by month of pregnancy, which were compared with
national and international references. Curve of Hb mean and critical levels (-2 standard
deviations) constructed with data of non-anemic pregnant of After-fortification group
were also compared to references. The significance level for all tests was 5%. This
study was approved by the Research Ethics Committee. Results: There was no
significant increase in Hb level for the total sample after the fortification (p=0.325),
except pregnant women in the northeast region (p <0.001, =0.214) and pregnant women
in the second trimester of pregnancy (p=0.025; =0.093). The Hb levels were lower on
those who were younger, lived without partner, had lower body mass index-BMI, had
higher gestational age and/or had two or more previous pregnancies. Although the curve
of After-fortification group had presented higher levels in all months of pregnancy, the
polynomial regression showed no significant effect of fortification of flour (p=0.316). The
curves of Hb in both groups of fortification were higher than the national and
international references critical levels in the first trimester, followed by a drop and
stabilization in late pregnancy. The curve of critical levels constructed with data of nonanemic pregnant women of After-fortification group were below the curve of critical
levels of national reference and the WHO cut-off point, but similar to the international
reference, except in late pregnancy. Conclusions: Fortification of flour with iron
significantly increased the Hb levels of pregnant women only in northeast region of
Brazil and in the second trimester of pregnancy. Age, marital status, BMI, gestational
age and number of previous pregnancies remain as important characteristics that should
be considered in the evaluation of anemia in pregnancy. The constructed curves follow
the national and international references. We propose a curve of Hb non-anemic
pregnant women to be used in the evaluation of anemia in pregnant Brazilian women.
Key words: Anemia iron-feficiency. Pregnant women. Prenatal care.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-03062013-101146/pt-br.php
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CAMARGO, Patrícia Ponce de. Efetividade analgésica da combinação de oferta oral
de glicose 25% e sucção não nutritiva na inserção do cateter percutâneo em
neonatos: ensaio clínico randomizado de superioridade. 2013. p. 223. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
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Resumo: Introdução: embora seja frequente e comum aos neonatos internados em
unidade de terapia intensiva neonatal o uso do cateter percutâneo (CCIP) para
implementação da terapêutica medicamentosa, a sua instalação é um procedimento
doloroso, raramente realizada com medidas analgésicas. Objetivo: comparar a
efetividade analgésica da combinação de oferta oral de glicose 25% com sucção não
nutritiva (SNN) com a oferta oral de glicose 25% na inserção de CCIP em neonatos.
Método: ensaio clínico randomizado de superioridade, conduzido no Berçário Anexo à
Maternidade do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, no período de outubro de 2011 a fevereiro de 2013. A amostra foi constituída por
85 neonatos, randomizados e alocados em dois grupos, grupo experimental (GE)
composto por 43 neonatos e o controle (GC) com 42 neonatos. Ambos os grupos
receberam solução de glicose 25% em volume que variou de 0,5mL a 2,0mL, de acordo
com o peso do neonato. Aos neonatos do GE, além da solução de glicose 25% foi
oferecido chupeta para estimulação da SNN. A glicose 25% foi fracionada e
administrada em três períodos: 1- pré-punção venosa com oferta da metade do volume
de glicose 25% prescrita, oferecido dois minutos antes da punção venosa; 2- durante a
punção venosa sendo ofertada ¼ do volume de glicose prescrito e 3 - durante a
progressão do cateter sendo oferecido o restante ¼ do volume de glicose 25% dois
minutos após a punção venosa. O desfecho primário analisado foi o escore de dor
avaliado com a escala Premature Infant Pain Profile (PIPP) nos primeiros 30 segundos
após a punção venosa e por 180 segundos durante a progressão do CCIP. Os
desfechos secundários foram os relacionados à duração das alterações na mímica
facial (sobrancelhas salientes, olhos espremidos e sulco nasolabial, além da frequência
cardíaca (FC), saturação de oxigênio (SatO2) choro e eventos adversos. Foram
realizadas filmagens da face do neonatos e do monitor que captou a FC e SatO2 que
posteriormente foram analisados e os dados registrados em planilha Excel. Os dados
foram analisados no aplicativo Minitab, versão 15.1. A identificação dos grupos GE (G1)
e GC (G2) ocorreram somente após a conclusão da análise estatística para garantir o
mascaremento. Para testar a distribuição normal das varíáveis quantitativas utilizou-se
o teste Kolmogorv-Smirnov. Para análise das variáveis qualitativas utilizou-se o teste
qui-quadrado ou exato de Fisher. Os grupos foram comparados pelo teste t ou MannWhitney. Na análise dos dados relacionados á progressão do cateter foi utilizado o
ANOVA e aos dados perdidos foram adotados a análise por intenção de tratamento. O
projeto de pesquisa recebeu aprovação do comitê de ética da instituição, local de
estudo e foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos.Resultados: dos 85
RN que participaram do estudo, 19 (22,4%) não foram avaliados quanto à resposta
dolorosa por insucesso na instalação do cateter. A distribuição das variáveis sexo,
idade gestacional corrigida, idade cronológica, peso, Apgar, intervalo entre a última
mamada e inserção do CCIP, procedimentos dolorosos prévios submetidos pelo
neonato, número de punções venosas, sucesso na inserção, complicações na punção e
progressão apresentaram distribuiçôes homogêneas entre os grupos experimental e
controle. Os escores de dor foram inferiores no GE. O GC apresentou maior freqüência
de escores PIPP, indicativos de dor moderada pós-punção (p=0,001). Na avaliação da
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mímica facial pós-punção venosa, o GC apresentou maior média da porcentagem de
tempo com sobrancelhas salientes (p<0,001), olhos espremidos (p=0,005) e sulco
nasolabial (p=0,002) comparado ao GE. As médias da FC, SatO2 e choro pós-punção
não apresentaram diferenças estatísticas significantes entre os grupos. O GC
apresentou maior freqüência de escore PIPP indicativo de dor moderada à intensa na
progressão do cateter, mas esta diferença não foi estatisticamente significante
(p=0,759) na análise por intenção de tratamento. A avaliação da mímica facial não teve
diferença estatística significante entre os grupos de intervenção e o tempo avaliado:
sobrancelhas salientes (p=0,757), olhos espremidos (p=0,940) e sulco nasolabial
(p=0,657). Em relação aos grupos e a intervenção, independente do tempo, foi
verificada diferença significante para sobrancelhas salientes (p<0,001), olhos
espremidos (p<0,001) e sulco nasolabial (p<0,001). Avaliando os grupos ao longo do
tempo, independente da intervenção observou-se diferença estatística apenas para
sobrancelhas salientes (p=0,014). Não foi observada diferença na FC (p=0,245) e
SatO2 (p=0,722) entre os grupos de intervenção em relação ao tempo. Porém houve
diferença na FC e SatO2 em relação à intervenção independente do tempo (p<0,001) e
ao longo do tempo (p<0,001) em ambas as medidas fisiológicas. O tempo de choro
durante a progressão do CCIP não houve interação entre os grupos de intervenção
(p=0,277). Os eventos adversos não foram estatisticamente significantes (p=0,313).
Conclusão: A hipótese de superioridade da efetividade analgésica da oferta de glicose
25% combinada à SNN em relação à oferta somente de glicose 25% foi confirmada no
período póspunção e refutada na progressão do cateter.
Palavras-chave: Analgesia. Dor. Enfermagem neonatal. Glicose.

Abstract: Introduction: it is frequent and common the use of percutaneous catheter
device (PICC) in the neonates admitted at the neonatal intensive care unit for
implementation drug therapy. The installation of PICC device is a painful procedure but
rarely is adopted an analgesic treatment. Objective: To compare the analgesic efficacy
of combining oral supply of 25% glucose solution and non-nutritive sucking (NNS) with
only oral supply of 25% glucose solution in the PICC insertion procedure in neonates.
Method: a randomized clinical trial of superiority carried out at the Children Institute
Nursery of the Faculty of Medicine, University of São Paulo. Data were collected from
October 2011 to February 2013. The sample consisted of 85 neonates randomly
allocated into two groups, experimental group (EG) consisting of 43 neonates and
control group (CG) with 42 neonates. Both groups received oral supply of 25% glucose
solution, the volume (dose) ranging from 0.5 ml to 2.0 ml, according to the newborn
weight. To the neonates of EG was offered oral supply of 25% glucose solution and also
pacifier for NNS stimulation that was kept during all time of catheter insertion procedure.
The dose of 25% glucose solution was fractionated into three parts and offered in three
periods: 1- pre-venipuncture, theglucose solution was offered two minutes before
venipuncture and it wasoffered the half volume of 25% glucose solution prescribed; 2during venipuncture procedure, it was offered ¼ of 25% glucose volume prescribed and
3 - during the catheter progression, it was offered two minutes after venipuncture and
the dose was ¼ of oral glucose 25% volume prescribed. The primary outcome was the
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pain score assessed with Premature Infant Pain Profile (PIPP) in the first 30 seconds
after venipuncture and 180 seconds during the progression of the PICC. Secondary
outcomes were related to the duration of facial expressions (brow bulge, eye squeeze
and nasolabial furrow) changes and variability in the heart rate (HR), oxygen saturation
(O2Sat) length of neonate crying and adverse events. The newborn face and the display
of monitor equipment that captured the HR and O2Sat were filmed and later analyzed.
Data were stored in the Excel spreadsheet. Data analysis were processed in the app
Minitab, version 15.1. The identification of EG (G1) and CG (G2) occurred only after has
concluded statistical analysis to ensure blinding. For testing the normal distribution of
quantitative data it was used Kolmogorov-Smirnov analysis, for qualitative data was
used the Chi-square test or Fisher exact test. The groups were compared by t test or
Mann-Whitney test. To analyse data related to the catheter progression was used
ANOVA and to the missing data were adopted intention to treat analysis. The research
proposal received approval by the Ethics Committee of the Hospital, where data were
collected and after it was registered in the Brazilian Registry of Clinical Trials. Results:
from the total of 85 neonates recruited, 19 (22.4%) were not evaluated for painful
response due to unsuccessful catheter installation. The distribution of gender, corrected
gestational age, chronological age, weight, Apgar score, interval between the last
feeding and insertion of the PICC, previous painful procedures underwent by the
neonate, number of venipunctures, PICC insertion success, complications in the
venipuncture and catheter progression showed homogeneous distributions between the
experimental and control groups. Pain scores were lower on the EG. The CG showed
higher frequency of PIPP scores, indicating moderate pain following venipuncture (p =
0.001). In the assessment of facial expressions after venipuncture, the CG had higher
percentage mean of time with brow bulge (p <0.001), eyes squeeze (p = 0.005) and
naso-labial furrow (p = 0.002) compared to the EG. The means of HR, O2Sat and
duration of crying following venipuncture showed no statistically significant differences
between the groups. The CG presented a higher frequency of PIPP score indicating
moderate to severe pain in the catheter progression, but this difference was not
statistically significant (p = 0.759) in the analysis of intention to treat. The facial
expression assessment had no statistically significant difference between the
intervention groups and the time of assessing: brow bulge (p = 0.757), eye squeeze (p =
0.940) and naso-labial furrow (p = 0.657). In relation to the groups and intervention,
regardless of time, there was a significant difference for brow bulge (p <0.001), eye
squeeze (p <0.001) and nasolabial furrow (p <0.001). In the assessment of the groups
over time, regardless of the intervention was observed statistical difference only for
brow bulge (p = 0.014). Difference was not observed between the EG and CG related to
the HR (p = 0.245) neither in the O2Sat (p = 0.722) respect to time. However, there was
difference in the HR and O2Sat in relation to the intervention, independently of time (p
<0.001) and over time (p <0.001) in both physiological measures. The crying time during
the catheter progression no had interaction between the groups (p = 0.277). The
occurrence of adverse events were not statistically significant (p = 0.313). Conclusion:
The hypothesis of superiority of analgesic effectiveness of combining oral supply of 25%
glucose and non-nutritive sucking in relation to offer only 25% glucose solution was
confirmed to venipuncture procedure and was refuted in the catheter progression
procedure.
Key words: Neonatal nursing. Pain. Analgesia. Glucose. Non-nutrive sucking central
venous catheterization.
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Nº de Classificação: 18860
SANTOS, Vilmar Ezequiel dos. Valores sociais e valores associados ao consumo
de drogas entre jovens de diferentes grupos sociais na cidade de Santo André São Paulo: uma análise de representações cotidianas. 2013. p. 432. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Soares, Cássia Baldini
Resumo: Este trabalho toma como objeto os valores sociais, com atenção especial
àqueles relacionados ao consumo de drogas. Compreende-se valores sociais como
fundamento das ações e atitudes dos homens. Constituídos nos processos de
socialização, assumem historicamente diferentes conformações. Pressupôs-se que a
análise de representações cotidianas de jovens de diferentes grupos sociais traria
elementos para compreender diferenças nas tendências valorativas. Os objetivos do
estudo foram: apreender e analisar representações cotidianas de jovens sobre os
valores atuais; levantar o Índice de Reprodução Social de jovens de diferentes
contextos sociais e relacioná-los às suas representações sobre valores. A investigação
foi realizada em Santo André, SP. Os dados foram levantados através de 29 grupos
focais com 229 participantes de 15 a 19 anos, estudantes do ensino médio, em 10
escolas de diferentes regiões do Município. Com o apoio de um jogo educativo, os
grupos objetivaram promover o debate e a reflexão entre os jovens sobre expressões
valorativas a eles apresentadas. O processo de análise das representações procurou
compreender as tendências valorativas sobre: Educação, Escola e Trabalho; Família,
Pares e Relacionamentos; Consumo de Drogas Lícitas e Ilícitas; Participação Política.
Os resultados mostram: forte conexão entre escola e ingresso no mercado de trabalho,
com a escola valorizada como lócus de preparação para as exigências de qualificação
do mercado de trabalho. Os jovens das escolas, localizadas nas regiões centrais,
revelaram condição mais estável e segura quanto aos estudos e aos planos para o
futuro. Em uma escola pública dessas regiões observou-se fortes componentes críticos.
Os jovens das regiões periféricas estão vivenciando contextos familiares, educacionais
e de trabalho difíceis e qualificar para o ingresso no mercado de trabalho tende a
acontecer mais precocemente; de modo geral os relacionamentos interpessoais
mostram-se incertos e fluídos e ficam para segundo plano em relação aos projetos de
projeção individual. Os jovens das regiões centrais revelam maior segurança nos
vínculos familiares, mas também consideram a família certo obstáculo para a vivência
de necessidades de prazer e consumo. Já os jovens das regiões periféricas percebem a
família na função de sustentação e preservação de valores morais e éticos, ao tempo
em que ela pode ser geradora de intensos conflitos e violência. As representações
denotam que o consumo prejudicial de drogas não está relacionado aos efeitos
químicos das drogas ou a problemas comportamentais dos jovens, mas ao mal estar
que sentem. Os jovens das regiões centrais apresentaram tendência a valorizar o
consumo de álcool como parte da sociabilidade. Já nas regiões periféricas, os jovens
verbalizam a existência de situações nas quais se intensificam as relações entre
consumo de álcool e violência; há tendências críticas em relação às drogas já que a
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vida cotidiana é perpassada por contradições e conflitos não condizentes com ideias
dominantes. Entre os jovens das regiões periféricas, se observou tendências a se
manterem distantes da participação na vida política e dos movimentos sociais, o que
pode ser reflexo da ideologia que concebe o jovem como problema social, relegando a
ele lugar passivo, de objeto das políticas e das determinações do mundo adulto. Os
jovens das regiões centrais denotam conhecimentos que lhes possibilita
posicionamentos críticos e participativos.
Palavras-chave: Drogas de Abuso. Juventude. Valores sociais.

Abstract: The object of the present study is social values, with special emphasis on
those related to drug abuse. Social values are understood as the foundation for mans
actions and attitudes. Built within the processes of socialization, social values assume
historically different forms. It is assumed that the analysis of the everyday
representations of the youth from different social classes reveals elements that help
understand the differences of the valuing trends. The objectives of this study were: to
identify and analyze the everyday representations of youths regarding current values;
calculate the Social Representation Index of youth from different social contexts and
associate them with their representations of value. This investigation was performed in
Santo André, São Paulo, Brazil. The data were collected with 29 focal groups of 229
participants of ages ranging between 15 and 19 years old; high-school students from 10
schools from different parts of the city. Using an educational game, the groups had as
objective to encourage the youth to discuss and think about the valuing expression they
were presented. The process of representation analysis aimed at understanding the
valuing trends regarding: Education, School and Work; Family, Peers and Relationships;
Abuse of Legal and Illegal Drugs; Participation in Politics. The results revealed: a strong
connection between school and entering the labor market, valuing the school as the
locus of their preparation to meet the labor market quality demands. The youth from
central schools showed a more stable and secure situation regarding their studies and
future plans. Students from a public school in the central area showed strong analytical
traits. The youth from the citys outskirts deal with challenging situations in their families,
educational and working contexts, and they tend to be prepared to enter the labor
market earlier; overall, interpersonal relationships appeared to be uncertain and
unstable, and usually take on a lower priority as opposed to their projects of personal
development. Youth from central areas show greater security towards family bonds, but
they also see their family somewhat as an obstacle to achieving their needs of pleasure
and consumption. On the other hand, youth from the citys outskirts see their familys role
of support and preservation of moral and ethical values, despite the fact that it can also
generate intense conflicts and violence. The representations suggest that drug abuse is
not related to the drugs chemical effects or to the youths behavioral issues; rather, it is
related to the general discomfort in life they feel. Youth from central areas showed a
tendency to value alcohol consumption as part of sociability. Those from the citys
outskirts, on the other hand, reported situations in which the alcohol-violence
relationship is intensified; the youth have a tendency to criticize drugs, as their everyday
lives is permeated with contradictions and conflicts not consistent with dominant ideas.
Youth from the citys outskirts show a tendency to keep a distance from any participation
in politics and social movements, which could be a reflex of the ideology that sees the
youth as a social issue, relegating them to a passive position, an object of the policies
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and determinations of the adult world. Youth from central areas show having the
knowledge that allows them to assume analytical and participative attitudes.
Key words: Social values. Youth. Drug abuse.
Acesso remoto ao texto integral:
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/2013VilmarEzequieldosSantosCorrigida.pdf

Nº de Classificação: 18908
OLIVEIRA, Deíse Moura de. O processo de tomada de decisão da mulher obesa
pela cirurgia bariátrica: uma abordagem compreensiva. 2013. p. 125. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Merighi, Miriam Aparecida Barbosa
Resumo: Introdução: a decisão pela cirurgia bariátrica pode envolver uma gama de
situações que perpassam o cotidiano da mulher, razões que a conduzem a submeter-se
a este procedimento cirúrgico, entendendo que os riscos nele envolvidos são
consideravelmente menores do que aqueles inscritos na sua convivência com a
obesidade. Objetivo: compreender o processo de tomada de decisão da mulher obesa
pela cirurgia bariátrica. Método: pesquisa qualitativa fundamentada na Fenomenologia
Social de Alfred Schütz. Participaram deste estudo 12 mulheres candidatas à cirurgia
bariátrica cadastradas no Serviço de Controle de Hipertensão, Diabetes e Obesidade de
Juiz de Fora, Minas Gerais, frequentadoras do grupo educativo do Programa Próobeso. Os depoimentos foram obtidos por meio de entrevista, no período de outubro a
dezembro de 2012, a partir das seguintes questões norteadoras: o que fez você se
decidir pela cirurgia bariátrica? Como está sendo para você se decidir pela cirurgia
bariátrica? O que você espera para a sua vida ao decidir-se pela cirurgia bariátrica?
Resultados: o processo de tomada de decisão da mulher pela cirurgia bariátrica
fundamenta-se na inadequação dos seus hábitos alimentares, na sua aparência física
incongruente com o padrão corporal da sociedade contemporânea, no preconceito
social vivenciado, nas limitações impostas pela obesidade e no insucesso das inúmeras
tentativas prévias de emagrecimento. Diante disso, a mulher se situa de modo a
enfrentar o medo da cirurgia e rever os seus hábitos alimentares, buscando e
encontrando no grupo educativo o apoio de que necessita. Tem como expectativas para
a sua vida após a cirurgia bariátrica obter o emagrecimento desejado, vislumbrando
com isso o resgate de sua saúde, sua inclusão social e inserção no mercado de
trabalho. Conclusões: a compreensão do processo de tomada de decisão da mulher
pela cirurgia bariátrica confere subsídio para o enfermeiro e demais profissionais da
saúde na assistência às pessoas obesas. Aponta a relevância do tema obesidade na
formação dos profissionais de saúde, sinalizando para os educadores a importância de
conduzir os estudantes na reflexão desta temática para além do prisma biomédico,
valorizando o sujeito obeso e o contexto de vida no qual está inserido. Sinaliza
finalmente a necessidade do incremento de pesquisas qualitativas no sentido de
elucidar outros múltiplos meandros inscritos na obesidade.
Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Enfermagem. Fenomenologia.
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Abstract: Introduction: The decision on bariatric surgery may involve a range of
situations that happens in women's daily lives which lead to submit themselves to this
surgical procedure. What they need is to understand that the possible risks in the
surgery are considerably smaller than those in obesity. Objective: To understand the
decision-making process of obese women on the bariatric surgery. Method: It is a
qualitative research based on Social Phenomenology of Alfred Schütz. This study
included 12 candidates women for the bariatric surgery enrolled in the Control Service of
Hypertension, Diabetes and Obesity in Juiz de Fora, Minas Gerais, attending the Proobese educational group. From October to December 2012, the statements were
obtained through interviews which asked the following questions: Why did you decide on
the bariatric surgery? How do feel about deciding on the bariatric surgery? What do you
expect for your life to decide on the bariatric surgery? Results: The decision-making
process of women on the bariatric surgery considers their inadequate eating habits, their
physical appearance which is inconsistent with the contemporary society body standard,
the social prejudice, the obesity limitations and the previous failure of many attempts to
lose weight. Therefore, the women challenge themselves to face the fear of surgery and
revise their eating habits. They seek and find the necessary support in the educational
group. Their expectations for their lives after the bariatric surgery consist of losing the
desired body weight, catching a glimpse of health's redemption, social inclusion and
integration into the labor market. Conclusions: Understanding the decision-making
process of women on the bariatric surgery is important for nurses and other health
professionals to assist obese people. Furthermore, it shows that the obesity topic should
be deepened in health professionals trainings, leading the students to think about this
theme beyond the biomedical perspective, valuing the obese individuals and their life
context. Finally, this study reveals the need to increase qualitative research in order to
elucidate other several intricacies involved in obesity.
Key words: Bariatric surgery. Nursing. Phenomenology.
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Nº de Classificação: 19139
BARBOSA, Guilherme Correa. Avaliação do Centro de Atenção Psicossocial em
álcool e outras drogas do Município de Botucatu. 2013. p. 238. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Oliveira, Márcia Aparecida Ferreira de
Resumo: Introdução: Com o processo de desinstitucionalização psiquiátrica e a
consequente reestruturação dos serviços de assistência em saúde mental, tem sido
cada vez mais enfatizada a necessidade de avaliação dos equipamentos que compõem
a Rede de Atenção Psicossocial. Diante da complexidade que envolve os sistemas de
saúde e saúde mental, a avaliação é considerada como essencial para a garantia de
qualidade dos serviços. A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca a
necessidade de incorporar a avaliação dos resultados do tratamento como prática
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contínua e permanente, utilizando os dados da avaliação para melhorar a qualidade da
assistência prestada. Objetivo: Este estudo tem por objetivo avaliar quantitativamente a
estrutura, o processo de trabalho, a organização da atenção em saúde mental e o
resultado da atenção em saúde mental oferecida pelo Centro de Atenção Psicossocial II
em álcool e outras drogas (CAPSad) do município de Botucatu. Método: O estudo foi
realizado em um CAPSad do município de Botucatu. Para a coleta dos dados utilizou-se
de quatro instrumentos (coordenador, trabalhador, usuário e familiar) compostos pela
Escala de Satisfação SATIS-Br, Escala de Mudança Percebida (EMP) e Escala de
Atitudes Frente ao Álcool, Alcoolismo e Alcoolista (EAFAAA) e questões sobre os dados
sociodemográficos, estrutura do serviço, recursos humanos e materiais e uso de álcool
e outras drogas. Os dados foram processados de forma descritiva pelo Programa
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 20,0 para Windows®.
Resultados: A amostra foi de 01 coordenador, 19 trabalhadores, 25 usuários e 15
familiares. Foram obtidos níveis elevados de satisfação para usuário e familiares, e
níveis intermediários de satisfação para trabalhadores com relação aos aspectos
avaliados no serviço. Em relação à percepção de mudança teve-se percentuais
elevados tanto para usuários quanto para familiares. Na questão de melhora global,
100% dos familiares perceberam a melhora em geral na vida de seu familiar, desde o
início do tratamento, sendo que para os usuários 88% perceberam a ocorrência de
melhora em seu tratamento. Evidenciou-se atitudes negativas desses trabalhadores
frente ao alcoolismo, ao alcoolista e à bebida alcoólica, pois a maioria das médias dos
fatores permaneceu na zona intermediária. Os resultados apontam a necessidade de
investimentos em capacitações e cursos de atualização para os profissionais e melhora
de pontos específicos em relação a infraestrutura do serviço. Como este estudo foi
realizado em um único serviço de saúde mental, não pode ser generalizado para outros
serviços.
Palavras-chave: Avaliação em saúde. Serviços comunitários de saúde mental.
Serviços de saúde.

Abstract: Introduction: With the psychiatric deinstitutionalization and consequent
restructuring of the mental health services, it is increasingly emphasized the need for
evaluating services from the Network for Psychosocial Care. Given the complexity
involved in health systems and mental health, evaluation is considered essential for
quality assurance of the services. The World Health Organization (WHO ) emphasizes
the need to incorporate the assessment of treatment outcomes as a continuous and
ongoing practice, using assessment data to improve quality of care. Objective: This
study aims to evaluate quantitatively the structure, work process, the organization of
mental health care and outcomes of mental health care provided by the Psychosocial
Care Center II for alcohol and other drugs (CAPSad) from the city of Botucatu . Method:
The study was conducted in a CAPSad in Botucatu . To collect the data four instruments
(coordinator , worker, family and user) were administered to the participants. Those
instruments were composed by " Satisfaction Scale - SATIS - BR " Perceived Change
Scale (EMP) and the Scale of Attitudes Towards Alcohol , Alcoholism and alcoholic
(EAFAAA). The instruments were also composed by sociodemographic data, service
structure, human and material resources and the use of alcohol and other drugs.
Descriptive analysis of the data was performed using the software Statistical Package
for Social Sciences (SPSS) version 20.0 for Windows® . Results: The sample consisted
of 01 coordinator, 19 workers, 25 users and 15 relatives. We obtained high levels of
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users and family satisfaction, and intermediate levels of satisfaction for employees with
respect to the evaluated service. Regarding the perceived change, the data showed high
percentages of change for both users and for family. On a global question about
improvements, 100% of the families noticed an improvement in the overall life of their
relatives, when comparing to the beginning of treatment, and 88% of the users noticed
the occurrence of improvement in their treatment. The data showed a tendency toward
negative attitudes of these workers towards alcohol, alcoholism and alcoholics because
for most means of factors remained in the intermediate zone. The results highlight the
need for investment in training and extension courses for professionals and the need to
improve specific points regarding the service infrastructure. As this study was conducted
in a single mental health service, this results cannot be generalized to other services.
Key words: Community mental health services. Health evaluation. Health services.
Acesso remoto ao texto integral:
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ALVES, Elaine. O desenvolvimento da competência crítica e reflexiva no contexto
de um currículo integrado. 2013. p. 148. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Saúde Coletiva
Orientador: Oliveira, Maria Amélia de Campos
Resumo: Introdução: As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Enfermagem
afirmam que a estrutura dos cursos deve garantir um ensino crítico, reflexivo e criativo,
orientado pelo princípio de ação-reflexão-ação. Acompanhando os movimentos
nacionais, o Curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL)
realizou mudanças curriculares, que culminaram na proposição do Currículo Integrado
em 2000. Várias avaliações desse currículo foram realizadas, mas nenhuma sob o
enfoque da competência crítica e reflexiva. Objetivo: Analisar a formação crítica e
reflexiva no contexto de um currículo integrado. Percurso metodológico: Realizou-se
uma pesquisa qualitativa, cujo método de interpretação foi a hermenêutica-dialética. O
estudo foi realizado no Centro de Ciências da Saúde da UEL. O foco foi o Curso de
Graduação em Enfermagem. Os sujeitos da pesquisa foram os docentes que vivenciam
o projeto pedagógico do Currículo Integrado. Nas entrevistas, buscou-se verificar a
percepção de docentes sobre o que vem a ser a competência crítica-reflexiva, como
desenvolver essa capacidade e o que tem sido realizado no Curso para esse fim.
Concomitante às entrevistas foram analisadas as resoluções e deliberações relativas às
alterações do projeto pedagógico ocorridas no período de 2000 a 2012 e dois livros
publicados sobre o currículo. Resultados: A análise dos documentos revelou que o
Currículo Integrado sofreu alterações para possibilitar sua viabilização na prática, tendo
em vista condicionantes não sopesadas quando de sua concepção. Ainda assim, os
princípios filosóficos e socioculturais conservaram-se inalterados e levam em conta uma
reflexividade de cunho sociocrítico e emancipatório. Com base nos referenciais de
pensamento crítico e reflexivo de Schön e Freire, identificaram-se duas categorias
empíricas oriundas das concepções do pensamento crítico manifestadas pelos
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professores: uma tradicional-liberal e uma concepção mista, na qual foram identificados
elementos relacionados a uma visão sociocritica e emancipatória da competência crítica
e reflexiva. As categorias empíricas em relação à prática docente foram: levar estudante
a relacionar os conteúdos teóricos à prática; fazer perguntas, aplicar metodologias
ativas e usar processos avaliativos. Quanto às fortalezas foram mencionadas: a
integração de conteúdos básico-clínico, a manutenção das áreas de conhecimento e as
metodologias ativas. As fragilidades foram: o tempo restrito, o contexto do processo de
trabalho docente, o despreparo e a falta de intencionalidade do professor e a postura do
estudante frente à nova situação de aprendizado. Conclusão: Conclui-se que o
pensamento e a atitude docente em relação a sua própria reflexão-ação e ao que
preconiza o Currículo Integrado no que diz respeito ao pensamento crítico e reflexivo
precisam ser revisitados a fim de resgatar a proposta pedagógica original. Espera-se
que este trabalho possa instrumentalizar as escolas de Enfermagem que tem um
Currículo Integrado ou que estão em processo de reformulação curricular.
Palavras-chave: Competência. Educação superior. Enfermagem.

Abstract: Introduction: Curriculum Guidelines for Nursing Courses claim that the
structure of the courses must secure a critical, reflective and creative teaching, guided
by the action-reflection-action principle. Following national movements, the Nursing
course at the State University of Londrina (UEL) made curriculum changes that
culminated in the proposition of the Integrated Curriculum in 2000. Several evaluations
of this curriculum were made, but none under the approach of critical and reflective
competency. Objective: To analyze the critical and reflective training in the context of an
integrated curriculum. Methodology: We conducted a qualitative study using the
dialectical-hermeneutic interpretation method. The study was conducted at the Center
for Health Sciences at UEL. The focus was on the Undergraduate Program in Nursing.
The subjects were teachers who experience the pedagogical project of Integrated
Curriculum. In the interviews, we sought to verify the perception of teachers about what
they consider to be the critical-reflective competence, how to develop this ability and
what has been done in the course for this purpose. Concurrent to the interviews,
resolutions and deliberations were analyzed concerning the pedagogical changes that
occurred in the period from 2000 to 2012 and two books published about the curriculum.
Results: The analysis of the documents revealed that the Integrated Curriculum has
changed to enable its feasibility in practice in view of constraints not considered when it
was designed. Still, the philosophical and sociocultural principles kept unchanged and
take into account a socio-critical and emancipatory reflexivity. Based on the benchmarks
of Schön and Freire's critical and reflective thinking, two empirical categories were
identified, derived from conceptions of critical thinking expressed by teachers: a
traditional-liberal one and a mixed one, in which elements have been identified related to
a socio-critical and emancipatory point of view of the critical and reflective competence.
The empirical categories in relation to the teaching practice were: lead student to relate
the theoretical contents to the practice, ask questions, apply active methodologies and
use evaluation processes. Regarding positive aspects, the following ones were
mentioned: the integration of basic and clinical contents, the maintenance of areas of
knowledge and active methodologies. Weaknesses were: limited time, the context of the
teaching process, the teacher's unpreparedness and lack of intentionality and the
student's attitude towards the new learning situation. Conclusion: We concluded that the
thought and teaching attitude regarding his/her own reflection-action and advocating the
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Integrated Curriculum with regard to critical and reflective thinking need to be revisited in
order to re-establish the original pedagogical proposition. It is hoped that this work can
equip Nursing Schools that have an integrated curriculum or are in the process of
curriculum reform.
Key words: Nursing. Higher education. Competence.
Acesso remoto ao texto integral: file:///C:/Users/Cliente/Downloads/ElaineAlves.pdf

Nº de Classificação: 18547
SILVA, Ana Cristina de Oliveira e. Qualidade de vida de pessoas vivendo com
HIV/aids e sua associação com aspectos sócio-demográficos, clínicos,
psicoemocionais e adesão ao tratamento. 2013. p.106. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Gir, Elucir
Resumo: Introdução: O uso correto dos antirretrovirais na infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV)/Aids tem possibilitado a desconstrução da ideia de
morte iminente e a melhoria na qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida
das pessoas com HIV/aids e sua associação com aspectos sócio-demográficos,
psicoemocionais e adesão ao tratamento. Material e Métodos: Estudo analítico, de corte
transversal, realizado em um hospital referência para doenças infecciosas do Estado da
Paraíba. Foram utilizados cinco instrumentos: questionário para caracterização sóciodemográfica e clínica, WHOQoL HIV- bref, Escala de Ansiedade e Depressão
Hospitalar (HADS), Escala de Esperança de HEERT, Escala de Adesão ao Tratamento
(CEAT-HIV). Os aspectos éticos foram contemplados. Resultados: Dos 314
entrevistados, 190 (60,5%) eram do sexo masculino, idade média de 43 anos, 193
(61,4%) tinham até dez anos de estudo. A maioria, 226 (72%) recebiam até dois
salários mínimos, 235 (74,8%) se classificavam como heterossexual e a principal forma
de exposição para o HIV/aids foi a sexual 251 (79,9%). Sobre a avaliação do WHOQOL
HIV bref, identificaram-se os menores escores nos domínios Nível de Independência
(61,5) e Meio Ambiente (62,1), enquanto que os domínios Psicológico (69,9) e
Espiritualidade (72,4) apresentaram os maiores escores. O sexo feminino apresentou
menores escores em quatro domínios do WHOQoL; menor escolaridade teve
associação com pior qualidade de vida em três domínios; a cor parda apresentou
melhor qualidade de vida em todos domínios com significância estatística em quatro. Os
indivíduos com renda familiar de um a dois salários mínimos tiveram menores escores
de qualidade de vida. Os indivíduos com carga viral indetectável apresentaram maiores
escores em todos os domínios de qualidade de vida, com diferença estatisticamente
significante em três domínios. Pessoas com escores mais altos de ansiedade e
depressão apresentaram piores escores em todos os domínios do WHOQoL. Sobre a
adesão ao tratamento, os que apresentaram adesão estrita ou mais alta tiveram
melhores escores de qualidade de vida, com diferença estatisticamente significante em
dois domínios. A respeito da esperança, os indivíduos com escores mais altos tiveram
maiores médias dos escores de qualidade de vida em todos os domínios. A análise de
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correlação mostrou que os sintomas de ansiedade e depressão apresentaram
correlação significativa inversa em todos os domínios do WHOQoL HIV bref. Sobre a
adesão ao tratamento, foi identificada correlação significativa com os domínios Físico,
Psicológico e Relações Sociais. A análise de esperança evidenciou correlação positiva
significativa em todos os domínios do WHOQOL HIV bref. Conclusões: Diversas
variáveis apresentaram associação com os domínios da qualidade de vida segundo o
WHOQoL HIV Bref. Os indivíduos com piores escores de ansiedade e depressão são
sugestivos de terem pior qualidade de vida; por outro lado, melhores índices de
esperança e adesão à terapia antirretroviral apontaram melhores escores de qualidade
de vida. Os profissionais de saúde devem contemplar os aspectos clínicos e
psicossociais na implementação do cuidado
Palavras-chave: Adesão ao tratamento. Depressão. Infecção pelo HIV/aids. Qualidade
de vida.

Abstract: Introduction: The correct use of antiretroviral in the infection by the virus of the
human immunodeficiency (HIV)/aids has made possible the deconstruction of the idea of
imminent death and the improvement in the quality of life. Objective: Evaluate the quality
of life of the people with HIV/aids and its association with social demographic, psycho
emotional aspects and adhesion to the treatment. Materials and methods: Analytical
cross sectional study, performed in a reference hospital for infectious diseases of the
Estate of Paraiba. Five instruments were used: questionnaire for social demographic
and clinic characterization. WHOQoL HIV-bref, Scale of Anxiety and Hospital
Depression (HADS), Scale of Hope of HEERT, Scale of Adhesion to the Treatment
(CEAT-HIV). The ethical aspects were considered. Results: From 314 interviewee, 190
(60,5%) were male, average age 43 years old, 193 (61,4%) had studied for up to ten
years. Most of them, 226 (72%) earned up to two minimum salaries, 235(74,8%) were
heterosexual and the main form of exposition to the HIV/aids was the sexual
251(79,9%). About the evaluation of the WHOQOL HIV bref the smallest scores in the
areas Level of Independence (61,5) and Environment (62,1), while the Psychological
areas (69,9) and spirituality (72,4) presented the biggest scores. The female sex
presented smaller scores in four areas of the WHOQoL; smaller educational level had
association with worse life quality in three areas; the brown skinned presented better
quality of life in all the areas with important statistic in four. The individuals with family
income from one to two minimum salaries had smaller scores of quality of life. The
individuals with undetectable viral load presented bigger scores in all the areas of quality
of life, with statistically important difference in three areas. People with higher scores of
anxiety and depression presented worse scores in all the areas of the WHOQoL. About
the adhesion to the treatment, the ones who presented strict or higher adhesion had
better scores of quality of life; with significant difference statistically in two areas. About
the hope, the individuals with higher scores had bigger averages of the scores of quality
of life in all the areas. The analysis of correlation showed that the symptoms of anxiety
and depression presented inverse significant correlation in all the areas of the WHOQoL
HIV bref. About the adhesion to the treatment significant correlation with the Physical,
Psychological, and by Social Relations areas were identified. The analysis of hope
highlighted positive significant correlation in all the areas of the WHOQOL HIV bref.
Conclusion: Several variances presented association with the areas of the quality of life
according to the WHOQoL HIV Bref. The individuals with worst scores of anxiety and
depression are suggested to have worse quality of life; on the other hand better indexes
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of hope and adhesion to the antiretroviral therapy indicate better scores of quality of life.
The health professional must contemplate the clinical and psychosocial aspects in the
implementation of the care
Key words: Infection by the HIV/aids. Quality of life. Adhesion to the Treatment.
Depression.
Acesso remoto ao texto integral:
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/ANACRISTINADEOLIVEIRAESILVA.pdf

Nº de Classificação: 18565
FACCHIN, Luiza Tayar. Subnotificação de acidentes com material biológico pela
equipe de enfemagem: um estudo caso-controle. 2013. p.115. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Fundamental
Linha de Pesquisa: Doenças infecciosas: problemática e estratégias de enfrentamento
Orientador: Canini, Silvia Rita Marin da Silva
Resumo: Introdução: reduzir as taxas de subnotificação de acidentes com material
biológico representa um grande desafio a ser vencido no sentido de melhorar a
segurança dos profissionais de saúde. Objetivo: identificar os fatores associados à
subnotificação de acidentes com material biológico pela equipe de enfermagem.
Material e Métodos: trata-se de um estudo tipo caso-controle, realizado com
profissionais de enfermagem do HCFMRP - USP. Os casos (n=131) foram definidos
como aqueles que afirmaram ter sofrido acidente ocupacional com material biológico
nos doze meses anteriores à entrevista e não ter feito a Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT). Os controles (n=131), realizaram a notificação por meio da CAT, foram
emparelhados no desenho por função e setor de trabalho. Os dados foram coletados
por meio de entrevistas individuais e analisados utilizando-se estatística descritiva e
técnica de regressão logística multivariada, no programa SPSS, versão 17.0 para
Windows. Resultados: os fatores associados à subnotificação identificados no modelo
final foram: ser do sexo masculino (OR: 3,22; IC95%: 1,40 - 7,41), sofrer exposição de
mucosas e pele (OR: 4,76; IC95%: 2,64 - 8,57) e ter deixado de notificar acidentes
anteriores (OR: 6,41; IC95%: 3,08 - 13,32). Conclusão: a subnotificação parece estar
relacionada à falsa percepção de que alguns acidentes com material biológico não
representam risco de transmissão de patógenos. Identificar os fatores que estão
associados à subnotificação permite fundamentar a elaboração e a implementação de
estratégias para sensibilizar os profissionais de enfermagem a notificarem suas
exposições e, com isso, permitir o conhecimento verdadeiro da epidemiologia dos
acidentes com material biológico.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Estudos de casos e controles. Exposição a
agentes biológicos. Notificação de acidentes de trabalho.

Abstract: Introduction: reducing rates of underreporting of accidents with biological
material represents a major challenge to be overcome in order to improve the safety of
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health professionals. Objective: to identify factors associated with underreporting of
accidents with biological material by nursing team. Material and Methods: this study is a
case-control study carried out with nurses from the Hospital das Clínicas of the
University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School (HCFMRP-USP). The cases
(n=131) were defined as those who reported to have suffered occupational accidents
with biological material in the twelve months prior to the interview and have not made
the notification through Work Accident Report (CAT). The controls (n=131) make the
notification through CAT and were paired in the design by function and sector of work.
Data were collected through individual interviews and analyzed using descriptive
statistics and multivariate logistic regression using SPSS, version 17.0 for Windows.
Results: factors associated with underreporting identified in the final model were: male
(OR: 3.22, CI95%: 1.40 - 7.41), to be exposed to mucous membranes and skin (OR:
4.76, CI95%: 2.64 - 8.57) and not reporting previous accidents (OR: 6.41, 95% CI 3.08
to 13.32). Conclusion: underreporting seems to be related to the false perception that
some accidents with biological material do not represent a risk of transmission of
pathogens. Identify factors that are associated with underreporting allows to support the
development and implementation of strategies to sensitize nurses to notify their
exposures and, therefore, allows the true knowledge of the epidemiology analysis of
accidents with biological material.
Key words: Case-control studies. Exposure to biological agents. Nursing team.
Occupational accidents registry.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07012014-112118/pt-br.php

Nº de Classificação: 18553
GONÇALVES, Leila Luíza Conceição. Trajetória de mulheres com câncer de mama:
dos sinais e sintomas ao tratamento. 2013. p.143. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade de São Paulo. São Paulo; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Fundamentos teóricos e filosóficos do cuidar
Orientador: Almeida, Ana Maria
Resumo: O atraso no diagnóstico e na implementação do tratamento, principlamente,
entre as mulheres com câncer de mama sintomático é considerado uma importante
causa de mortalidade feminina por essa doença. a falta de acesso aos serviços de
saúde e às medidas de detecção precoce tem contribuído de forma siginificativa para a
alta incidência do diagnóstico do câncer de mama em estadios avançados. Este estudo
observacional de corte transversal teve como objetivo geral: analisar a trajetória de
mulheres com câncer de mama na busca de atenção à saúde, desde a detecção de
sinais e sintomas até o tratamento e objetivou, especificamente, identificar o sinal ou
sintoma determinante na procura de assitência em saúde, os intervalos de tempo na
condução dos casos de câncer de mama, as barreiras e as facilidades no acesso a
serviços de saúde e verificar a associação entre atraso superior a três meses e
aspectos sociodemográficos e estadio clínico. A amostra foi composta por 100 mulheres
diagnosticadas com câncer de mama, com idade superior a 18 anos, residentes em

968

Sergipe, quando detectada alteração na mama, e que iniciaram quimioterapia
neoadjuvante ou adjuvante em ambulatório público de oncologia clínica, localizado em
Aracaju-Se, entre 1/08/2011 e 31/12/2012. Para a coleta dos dados, realizada no
período de 1º de outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2012, utilizaram-se o roteirode
entrevista semiestruturada e o formulário de coleta de dados em prontuário. Os dados
doram analisados por meio de estatística descritiva e paramétrica, utilizando-se o
método de reamostragem de bootstrap. Constatou-se que a idade mínima foi de 23
anos e a máxima foi de 77 anos, sem predomínio da neoplasia em uma determinada
faixa de idade , a maioria das mulheres residia fora da capital sergipana, e afirmaram
viver com companheiro. A cor parda prevaleceu entre as entrevistas, 36,0% possuíam
grau de escolaridade baixa e 70,0 pertenciam às classes C, D e E. Quanto ao Câncer
de mama, predominou o carcinoma ductal invasivo em estadios clínicos avançados,
sendo detectado pela palpação acidental do nódulo. A neoplasia foi inicialmente tratada
cirurgicamente, em sua maioria, por meio da mastectomia. A primeira consulta foi, em
sua maioria (51%), realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelos exames de
imagem que foram custeados em 65%. A atenção ao câncer de mama teve tempo
mínino de 0,33 mês e máximo de 64,5 meses, com média aproximada a dez meses.
Entre as entrevistadas, 34% adiaram cuidados ao câncer de mama, 66% relataram
dificuldades e 98%, facilidades no acesso à tenção em sáude à neoplasia. Conclui-se
que existe atraso total superior a três meses na atenção ao câncer de mama para a
maioria das mulheres investigadas, porém sem associação com variáveis
sociodemográficas e estadio clínico. As sergipanas, em sua trajetória de atenção em
saúde ao câncer de mama, encontram barreiras em todas as etapas, com destaque
para a falta de informação sobre a patologia e o predomínio da lista de espera para
agendamento de consultas, exames e tratamentos.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Diagnóstico tardio. Enfermagem.
Neoplasias de mama.

Abstract: The delay in the diagnosis and implementation of treatment, mainly among
women with symptomatica breast cancer, is considered an important cause of female
mortality due to this siseade. The lack of accessibility to health services and early
detection measures has significantly contributed to the high incidence of breast cnacer
diagnoses in advanced stages. The general aim of this observational and crosssectional study was to: analyze the trajectory of women with breast cancer in the search
for health care, sice the detection of signs and symptoms until the treatment. The
specific aim was to identify the determinant sign or symptom int he search for health
care, the time intervlas int he conduction of breast cancer cases, the barriers and
facilities in health service acess; as wellas to verify the association between delays of
more than three months and sociodemografic aspects and clinical staging. The sample
consisted of 100 women dignosed with breast cancer, over 18 years of age, living in
Sergipe when the breast alteration was detected, and who starded neodjuvant or
adjuvant chemotherapy at a public clinical oncology outpatient clinic in Aracaju-Se
between august 1 st 2011 and december 31 st 2012. To collet the data, between
october 1 st 2011 and december 31 st 2012. to collect the data, between october 1 st
2011 and december 31 st 2012, a semistructured interview script was a form to collect
data from the patient histories. The data were analyzed through descriptive and
paramentric statistics, using the bootstrap resampling method. It was verified that the
minimal age was 23 years and the maximum 77 years, without any predominance of this
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cancer in a given age range. Most women lived outside the state capital and affirmed
living with a partner. Most interviewees were mulatto, 36,0% had a low ducation level
and 70.0 % belonged to the classes C, D and E. As to the breast cancer, invasiven
ductal carcinoma in advanced clinical stages waspredominat, detected though
accidental node palpation. Initially, the tumor was treated surgically, mostly through
mastectomy. In most cases (51%), the first consultation happened in the Unified Health
system (SUS), which covered the imaging exams in 65%. The minimal duration of the
cancer care was 0.33 months and the maximum 64.5 months, with an average of
approximately 10 months. Among the interviewees, 34% postponed the breast cancer
care, 66 % reported difficulties and 98% facilities in the acess to health cancer for the
cancer. In conclusion, the total delay in breast cancer care for most of the women
investigated corresponds to more than three months, but this is not assocated with
sociodemographic variables and clinical staging. On their health care trajestory for
breast cncer, the women from Sergipe are confronted with barriers in all phases,
particularly the lack of information about the disease and the predominance of waiting
lists to schedule consultations, exams and treatments.
Key words: Delayed diagnosis. Nursing. Breast neoplasms. Health services
accessibility.
Acesso remoto ao texto integral:
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/LeilaLuizaConceicaoGoncalves.PDF

Nº de Classificação: 19145
BUCHHORN, Soraia Matilde Marques. Construção de um catálogo CIPE®
(Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem) para o
acompanhamento do desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos de idade. 2014. p.
243. Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade de São Paulo. São
Paulo; 2014.
Área de Concentração: Cuidado em Saúde
Orientador: Veríssimo, Maria De La Ó Ramallo
Resumo: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, realizado na
atenção básica, é um dos pilares da assistência à saúde da criança. O estudo teve
como objetivo a construção do catálogo CIPE® para o acompanhamento e promoção
do desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos de idade. Objetivos: Elaborar uma
proposta de afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem,
de acordo com o modelo CIPE®, para o acompanhamento do desenvolvimento da
criança de 0 a 3 anos de idade e validar as afirmativas de diagnósticos/resultados
e intervenções propostas para o acompanhamento
do desenvolvimento
da
criança de 0 a 3 anos de idade. Método: Estudo metodológico que seguiu as etapas
para a elaboração dos catálogos CIPE® preconizadas pelo Conselho Internacional de
Enfermeiros. Os diagnósticos foram organizados conforme as
áreas
de
desenvolvimento:
motora, linguagem, pessoal-social e adaptativa, além dos
diagnósticos gerais relativos ao papel do cuidador. Contemplaram situações de
normalidade, riscos e déficits mais comuns. Participaram 51 peritos na fase de
validação dos diagnósticos e 34 na fase de validação das intervenções. A coleta de
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dados, mediante aplicação de questionário virtual, teve questões de concordância
simples para os diagnósticos/intervenções
e, na validação das intervenções,
usou-se o modelo clássico de Fehring. As discordâncias e sugestões foram revisadas
durante coleta de dados com a técnica grupo nominal. Realizou-se análise descritiva
dos dados. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola
de
Enfermagem da USP e com apoio financeiro da FAPESP (Processo 2011/510123). Resultados: Os peritos que mais utilizam as classificações em suas práticas
são os atuantes nas áreas de pesquisa e ensino. Não houve diferença quanto à
instituição de formação e experiência no uso da classificação; foram validados 17
diagnósticos/resultados, com suas respectivas intervenções de enfermagem. Dentre
os peritos 96,1%consideraram os diagnósticos propostos necessários, adequados e
suficientes para subsidiar a avaliação da criança menor de três anos de idade,
empregando o instrumento de vigilância do desenvolvimento do Ministério da Saúde,
durante os atendimentos do(a) enfermeiro(a) na rede básica de saúde. As
intervenções
propostas
foram validadas
e classificadas em prioritárias
e
secundárias. Os peritos consideraram importantes as intervenções que englobam
aspectos da interação da criança com seu meio ambiente
e também
as que
privilegiam as relações sustentadoras do desenvolvimento
infantil. Contudo,
priorizaram intervenções mais prescritivas para os diagnósticos de risco e de
déficit. Conclusão:
a construção de um catálogo para o acompanhamento do
desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos de idade foi viável e visou a atender a
uma necessidade prática da enfermagem como uma ferramenta objetiva e útil.
Propõe auxiliar na construção de prontuários eletrônicos, sistematização de registros e
recuperação das informações.
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Enfermagem. Estudo de validação.

Abstract: The surveillance of child growth and development, conducted in
primary care, is a pillar of child health care. This was a methodological study which
aimed the construction of an ICPN® catalog for monitoring and foster the
development of children ages 0-3 years. Aims: to identify, in accordance to ICPN®
terms, those related to nursing practice in monitoring the development of children ages
0-3 years old for making nursing diagnoses, outcomes and interventions; to
organize the landmarks of the instrument for development surveillance of child
health booklet from the Ministry of Health according to areas, for making nursing
diagnoses, outcomes and interventions; to establish the nursing diagnosis,
outcomes and interventions; to develop a proposal for diagnostic terms, nursing
outcomes
and interventions, according to ICPN® model, for monitoring the
development of children ages 0-3 years old; to validate the assertions
regarding
diagnoses, outcomes and interventions which were proposed for monitoring the
development of children ages 0-3 years old. Method: The
methodological
procedures,
preconized
by Nursing International Council, were performed for
ICPN® catalog construction. The diagnoses were organized according to the
following development areas: motor, language, personal-social and adaptive, as well
as general diagnostics and those related to role of caregiver. We achieved the most
common situations of normality, risks and deficits. 51 experts participated in the
phase of diagnosis validation and 34 during the intervention validation one; we
performed a descriptive analysis of data. This project was approved by Research
Ethical Committee of the USP Nursing School and financially supported by
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FAPESP (process 2011/51012-3). Results: The classification is most used by experts
who work in teaching and research fields during their practices. There was no
difference regarding to training institution and to experience in the use of
classification. 17 diagnosis/outcomes were validated with their respective nursing
interventions. Most of population (96,1%) defined the diagnoses proposed as
necessary, adequate and sufficient to support the evaluation of child under 3
years old trough the instrument for development surveillance from the Ministry of
Health, during the service(s) provided
by nurse(s) in primary care. The
interventions proposed were validated and classified as priority and secondary.
The experts considered the interventions
involving aspects of the interaction
between child and her or his environment, as well as those which favor
relationships that support the child development as important. Conclusion: the
construction of a catalog for monitoring the development of children ages 0-3
years old is viable and aims to achieve the practical needs of nursing as a
useful and objective tool. We propose to assist in the construction of electronic
medical records, in the systematization of records and in the retrieval of information.
Key words: Nursing. Nursing diagnosis. Validation studies.

Nº de Classificação: 18990
REBOUCAS, Lyra Candida Calhau. Dez anos de diretrizes curriculares nacionais
em enfermagem: avanços e perspectivas na Bahia. 2013. p. 234. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, cuidado e organização dos serviços de saúde
Linha de Pesquisa: Organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde.
Orientador: Fernandes, Josicélia Dumêt
Resumo: Considerando as transformações trazidas pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), a consequente discussão acerca da redefinição do processo de formação de
enfermeiras com vistas a atender o modelo assistencial proposto e principalmente
considerando os dez anos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem (DCN/ENF), propusemos a consecução deste estudo que
tem como objetivo geral: Analisar como tem se configurado a formação das enfermeiras
no Estado da Bahia após a publicação das DCN/ENF, e como objetivos específicos:
Identificar as inovações ocorridas no processo de formação da enfermeira, no Estado
da Bahia, após a publicação das DCN/ENF; Descrever os avanços e dificuldades
encontrados pelos cursos de graduação no processo de incorporação dos fundamentos
trazidos pelas DCN/ENF. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa
e qualitativa fundamentado no referencial teórico de Paulo Freire. Foi desenvolvida em
cinco cursos de graduação em Enfermagem públicos da Bahia, com 19 docentes e 193
discentes. Os resultados nos mostraram que das cinco escolas envolvidas, uma ainda
não conseguiu fazer nenhuma mudança curricular que tivesse como base as propostas
trazidas nas DCN/ENF. Nas demais foram identificadas as seguintes inovações ao
processo formativo: A construção do perfil profissional a partir das competências
Gerais; A presença e valorização das Atividades Complementares; A construção do
conhecimento cientifico através dos Trabalhos de Conclusão de Curso; A contribuição
do Estágio Curricular Supervisionado; A flexibilidade curricular; O uso de metodologias
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ativas de ensino-aprendizagem; A avaliação e acompanhamento do processo ensinoaprendizagem. Como elementos facilitadores dessas inovações, destacamos o PRÓSaúde e o PET-Saúde; a ABEn por meio dos fóruns de escolas e dos SENADENs; os
projetos de pesquisa e extensão institucionais; o aumento da carga horária e do tempo
de integralização do curso; os estágios de vivência; a integração entre a graduação e a
pós-graduação; a incorporação de enfermeiras em cargos de gestão da universidade; o
compromisso profissional das docentes. Como elementos dificultadores, destacamos a
burocracia institucional; o pouco reconhecimento profissional; o baixo investimento na
capacitação pedagógica docente e dos preceptores; a resistência no envolvimento do
profissional do serviço com a formação e vice-versa; o engessamento curricular dado
pelo número de pré-requisitos; oferta efetiva de componentes curriculares optativos
ainda insuficiente; distribuição de CH discrepante entre os semestres; uso pontual de
metodologias ativas; comprometimento dos cenários de aprendizagem dado pela
desorganização do modelo assistencial e administrativo e pela expansão do número de
cursos; avaliação discente pontual e atrelada a quantificação; NDE não atuante.
Concluímos que houve inovações significativas no processo de formação da enfermeira
a partir da incorporação, pelas Instituições de Ensino Superior (IES), os elementos
fundantes das DCN/ENF, em sintonia com as novas políticas de educação e saúde.
Nesse liame, defendemos que este estudo irá contribuir para que os cursos de
graduação em enfermagem, seus docentes e discentes, possam ter uma visão de como
tem se dado esse fenômeno, as facilidades encontradas por cada curso, as dificuldades
percebidas, entendendo que a formação deve ser constantemente repensada, as ações
firmemente refletidas e os caminhos incansavelmente redesenhados, pois só assim
teremos a formação de profissionais consonantes com os preceitos constitucionalmente
assegurados para a saúde e educação.
Palavras-chave: Currículo. Educação em Enfermagem. Enfermagem.

Abstract: Considering the transformation brought by the Unique Health System
(SUS,
from Portuguese), the consequent discussion on the redefinition of nurses‟
education process aiming at answering the proposed assistance model and mainly
considering the ten years of the National Curriculum Guidelines of the Nursing
Undergraduation Course (DCN/ENF, from Portuguese), we proposed this study, which
has as general objective: analyzing how it has been configured nurses‟ education in
Bahia State after DCN/ENF publication, and as specific objectives: identifying the
innovation on nurses‟ education process, in Bahia State, after DCN/ENF publication;
describe advances and difficulties found by the undergraduation courses in the
DCN/ENF fundamentals incorporation process. This is a descriptive study, with
quantitative and qualitative approach based on Paulo Freire theoretical reference.
It was developed in five public Nursing undergraduation courses in Bahia, with 19
teachers and 193 students. Results showed that one out of the five involved schools did
not succeed in making any curriculum change based on the DCN/ENF proposal,
yet. In the other, the following innovations in education process were identified:
building a professional profile from the General competences; presence and
appreciation of Complementary Activities; building scientific knowledge by Course
Conclusion
Works;
the contribution of Supervised Curriculum Traineeship;
curriculum flexibility; active teaching-learning methodologies use; teaching-learning
process evaluation and accompaniment. As enablers of such innovations, we
highlight PRO-Health and PET-Health; ABEn, by school forums and SENADENs;
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extension and research institutional projects; increase in workload and course full
time adaptation;
experience
traineeship; undergraduation
and graduation
integration; nurses incorporation in universities management positions; teachers
professional compromise. As difficulties, we highlight institutional bureaucracy; the low
professional recognition; the low investment in teachers and preceptors‟ pedagogical
education; resistance by field professionals towards to education and vice-versa;
curriculum stagnation due to the number of prerequisites; insufficient effective offer of
optional curriculum components; discrepant workload in the semesters; punctual
use of active methodologies; impairment of learning scenarios due to the assistance
and management disorganization and expansion of the number of courses; punctual
student evaluation and linked to quantification; inoperative NDE. We conclude there
were important innovations in nurses‟ education process from the inclusion, by the
Superior Education Institutions (IES, from Portuguese), of DCN/ENF basic elements, in
line with the new education and health policies. In this bond, we advocate that this study
will contribute to Nursing undergraduation courses, teachers and students take a look at
how this phenomenon is occurring, the easiness and difficulties noticed by each course,
understanding that education must be rethought constantly, the actions strongly
reflected and the ways tirelessly rebuilt, once only this way we will have professionals
being educated accordingly to constitutionally granted precepts for health and education.
Key words: Nursing. Nursing education. Curriculum.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15159

Nº de Classificação: 18988
MOREIRA, Rita de Cassia Rocha. Sentidos que fundam modos de ser de gestantes
na prevenção do câncer do colo do útero. 2013. p.147. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, cuidado e organização dos serviços de saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde.
Orientador: Lopes, Regina Lúcia Mendonça
Resumo: Introdução: A gravidez representa uma vivência repleta de sentimentos de
prazer, satisfação, medo, ansiedade. Uma fase da existencialidade em que há estreita
relação entre os aspectos fisiológicos, emocionais, sociais, conjugais que requerem,
por parte da mulher, contínuas e gradativas adaptações dos modos de ser, na
perspectiva de mudanças nos papéis sociais e no campo das emoções. Portanto,
falar de câncer do colo do útero nesse período demanda sensibilidade para
reconhecer que a gestante necessita de atitudes de acolhimento e compreensão.
Nessa perspectiva, insere-se o acompanhamento com a consulta pré-natal cuja
finalidade é acolher a mulher desde o início da gravidez. Objeto de estudo:
sentidos da prevenção do câncer do colo do útero para gestantes. Questionamento de
pesquisa: quais os sentidos da prevenção do câncer do colo do útero para gestantes
atendidas no ambulatório da UBS/CSU, em Feira de Santana-BA, no ano de 2012?
Objetivo: compreender os sentidos da prevenção do câncer do colo do útero na ótica de
gestantes. Neste estudo, a palavra sentido tem a conotação heideggeriana que se
traduz em horizonte, modos de ser, perspectiva. Método: fenomenológico, com
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iluminação no eixo teórico filosófico da fenomenologia heideggeriana, que seguiu
a orientação metódica
das etapas de redução,
construção e destruição
fenomenológica. Participaram 10 gestantes, maiores de 18 anos, que realizaram o
papanicolaou na gestação atual ou em outra, estavam cadastradas e eram
atendidas por enfermeiras no ambulatório de pré-natal da (UBS/CSU), no município de
Feira de Santana- BA. Para a obtenção dos depoimentos, foi aplicada a entrevista
fenomenológica. A análise compreensiva se deu conforme o referencial teórico
filosófico de Martin Heidegger e outros estudiosos da fenomenologia. Resultados:
com o emergir das unidades de sentido, foi desvelado que as gestantes vivenciam
o fenômeno da prevenção do câncer do colo do útero com o velamento da palavra
câncer, no modo da ambiguidade na convivência conjugal, experienciando a
impessoalidade nas relações
entre profissional e cliente e no modo da falação.
Conclusão: necessitamos enfrentar o desafio de reconhecer a fragilidade do modelo
biomédico para cuidar da saúde das mulheres. O enfrentamento poderá ser no
pesquisar, aprender, re-aprender e ensinar o cuidar. Defendo, então, que o modelo de
atenção em pré- natal seja pautado no modo compreensivo de solicitude, de voltarse ao outro como outro, centrado na dimensão existencial da mulher que busca os
serviços de saúde, pois o agir em saúde vinculado à temporalidade e à historicidade
da presença diz respeito à ação humana vinculada ao horizonte da existencialidade
e ao modo aberto de ser-no-mundo.
Palavras-chave: Fenomenologia. Gestação. Prevenção.

Abstract: Introduction: Pregnancy represents an experience full of feelings of
pleasure, satisfaction, fear, anxiety. It is a phase of existentialism in which there is
close relationship among the physiological, emotional, social, marital aspects which
requires the woman, continuous and gradual adjustments to the ways of being, in view
of changes in social roles and in the field of emotions. Therefore, speaking of cervical
cancer in that period demand sensitivity to recognize that the pregnant woman needs
attitudes of acceptance and understanding. Within this perspective, follow-up with
prenatal visit is inserted, which aims to treat the woman from the beginning of
pregnancy. Study object: meanings
of cervical cancer prevention for pregnant
women. Research question: which are the meanings of preventing cervical cancer for
pregnant women examined the UBS / CSU outpatient clinic in Feira de Santana-BA in
the year 2012? Objective: To understand the meanings of preventing cervical cancer in
the view of pregnant women. In this study, the word meaning has Heideggerian
connotation which means horizon, ways of being, perspective. Method: a
phenomenological study based on the philosophical theoretical axis of Heideggerian
phenomenology that has followed the methodical orientation of the reduction steps,
construction and phenomenological destruction. The respondents were 10 pregnant
women, over 18 years old, who underwent Pap testing in the current pregnancy or
another. They were registered and examined by nurses in the prenatal outpatient
(UBS / CSU) in Feira de Santana-BA. Phenomenological interview was applied to obtain
the testimony. A comprehensive analysis was performed according to Martin Heideggers
theoretical philosophical reference and other phenomenology scholars. Results: With the
construction of meaning units, it was unveiled that pregnant women experience the
phenomenon of preventing cervical cancer with the veiling of the word cancer, in
an ambiguity mode in conjugal life, experiencing impersonality in the relations
between professional and client in the way of talking. Conclusion: we need to face the
975

challenge of recognizing the biomedical model fragility of womens health care. Facing
this challenge may be by researching, learning, re-learning and teaching caring. I argue
then that the care model in prenatal is guided by the understanding mode of helpfulness
of referring back to the other as the other, centered on the existential dimension of
women seeking health services, thus acting in health linked to temporality and the
historicity of the presence is about human action, linked to the existential horizon and
to the open way of being in the world.
Key words: Phenomenology. Prevention. Pregnancy.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/15081

Nº de Classificação: 19000
RIVEMALES, Maria da Conceição Costa. Violência da sexualidade: representações
sociais de pessoas soropositivas para o HTLV. 2013. p. 205. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, cuidado e organização dos serviços de saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, Gênero e Saúde
Orientador: Paiva, Mirian Santos
Resumo: Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo fundamentado na Te oria das
representações sociais que busca compreender o significado da sexualidade para
homens e mulheres acometidos/as pelo HTLV; apreender as representações sociais de
homens e mulheres soropositivos/as para o HTLV sobre a vivência da sexualidade;
descrever como homens e mulheres soropositivos/as para o HTLV vivenciam sua
sexualidade ; discutir de que forma o gênero, como categoria de análise, permeia os
aspectos relacionados à vivência da sexualidade de homens e mulheres acometido(a)s
pelo HTLV. Foi Realizado no ambulatório da Unidade Docente Assistencial em
Infectologia do Complexo HUPES , tendo como informantes 74 pessoas de ambos os
sexos. A coleta de informações ut ilizou as técnicas projetivas do Teste de Associação
Livre de Palavras (TALP) e Desenho-Estória com Tema (D-E), além da realização de
entrevistas em profundidade. As informações advindas do TALP foram processadas
estatisticamente pelo software Tri-Deux Mots e submetidas à Análise Fatorial de
Correspondência (AFC); as advindas do D-E foram anal isadas através da observação
sistemática dos desenhos e temas; seleção das ilustrações por semelhanças gráficas;
leitura flutuante das unidades temáticas das histórias; recorte e categorização das
unidades temáticas; análise e interpretação dos conteúdos agrupados por categoria. As
narrativas provenientes das entrevistas foram processadas no software Atlas tie
submetidas à análise de conteúdo temática. Da análise das informações em ergiram
três categorias: Vivência da soropositividade pelo HTLV; Desvendando a
soropositividade e suas implicações para a vivência da soropositividade; Vivência da
sexualidade com o HTLV. A infecção pelo HTLV provoca mudanças, na vida das
pessoas acometidas por esse vírus, que afetam as relações afetivas, sociais, além da
vivência da sexualidade. A condição clínica da infecção interfere de modo distinto na
vivência com o HTLV. As pessoas acometidas pelo HTLV destacaram melhores
relações afetivas e sociais antes da descoberta de sua condição sorológica. O sexo foi
concebido como algo que faz parte da vida do casal e foi expresso como uma
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necessidade humana que busca a satisfação dos desejos e à procriação. Somente os
homens soropositivos para o HTLV conceberam o sexo como uma experiência que dá
prazer. A identidade de gênero assumida pelas pessoas acometidas pelo HTLV
influenciou trajetórias sexuais distintas. O uso do preservativo não fazia parte da rotina
sexual das pessoas soropositivas, mesmo que seja reconhecida à necessidade de
atitudes preventivas voltadas ao HTLV e/ou outras DST. Houve mudança na prática,
resposta sexual e busca do prazer em decorrência da presença de sintomatologia ou
doenças associadas ao HTLV. Foi dado destaque tanto às experiências de enlaces
quanto às de ruptura do relacionamento afetivo -sexual após a descoberta do HTLV.
Visto a complexidade do HTLV e suas diferentes conotações na vida afetivo-sexual das
pessoas soropositivas, se faz necessária a realização de outros estudos que também
explorem os aspectos inerentes a sexualidade, de modo que sejam gerados subsídios
para a compreensão do seu significado para esses sujeitos. Neste sentido, a
enfermagem deve estar inserida, uma vez que representa uma área que contempla no
seu objeto cuidar, a valorização da subjetividade humana.
Palavras-chave: Identidade de gênero. Sexualidade. Vírus Linfotrópico de Células THumanas tipo 1.

Abstract: This is a quantitative and qualitative study based on the theory of social
representations that seeks to understand the meaning of sexuality for men and
women suffering the HTLV; understand
social representations of men and
women seropositive for HTLV about the experience of sexuality; describe how
men and women seropositive for HTLV experience their sexuality; discuss how
gender as a category of analysis, permeates aspects related to the experience
of
sexuality of men and women affected HTLV. It was conducted at the ambulatory
Complex HUPES, having 74 people as informants of both sexes. Data collection
techniques used projective Test Free Word Association and Design-history with
Theme, besides conducting in-depth interviews. The information from the TALP
were
statistically processed by software Tri-Deux Mots and submitted to
correspondence factor analysis (CFA), arising from the Design-history with Theme were
analyzed through systematic observation of designs
and themes, selection of
illustrations by graphic similarities; initial reading of thematic units of the stories;
clipping and categorization of thematic units, analysis and interpretation of content
grouped by category. The narratives from the interviews were processed using
Atlas ti and subjected to thematic content analysis. The data analysis revealed three
categories: Experience of HTLV seropositivity; Unraveling seropositivity and its
implications for the experience of seropositivity; Experience of sexuality with
HTLV. The HTLV causes changes in the lives of people affected by this virus,
affecting relationships, social, beyond sexuality. The clinical condition of the infection
interfere differently in living with HTLV. People affected by HTLV highlighted better
social relationships and before the discovery of his HTLV status. Sex was conceived as
something that is part of the couple's life and was expressed as a human need which
seeks satisfaction of desires and procreation. Only men
seropositive
for HTLV
designed sex as an experience that gives pleasure. Gender identity assumed by
people affected by HTLV influenced sexual distinct trajectories. Condom use was not
part of routine sexual HTLV positive people, even if it recognized the need for preventive
attitudes directed to HTLV and / or other sexually transmitted diseases. There was a
change in practice, sexual response and pleasure seeking as a result of the
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presence of symptoms or diseases associated with HTLV. Prominence was given to
both experiences as links to breaking
the affective-sexual
relationship after
discovery of HTLV. Given the complexity of HTLV and its different connotations
in affective and sexual life of people living with HTLV, it is necessary to carry out
further studies that also explore aspects related to sexuality, so that subsidies are
generated for the understanding of its meaning for these subjects . In this sense,
nursing should be included, since it represents an area that includes object in your care,
appreciation of human subjectivity.
Key words: Sexuality. Gender identity. Human T-lymphotropic Virus 1.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12135/1/TESE%20Maria%20Rivemales.pdf

Nº de Classificação: 19030
MORAIS, Aisiane Cedraz. O cuidado à criança quilombola no domicílio à luz da
teoria transcultural de Leininger. 2013. p. 200. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento
humano.
Orientador: Camargo, Climene Laura de
Resumo: O cuidado à criança em suas diversas fases envolve uma série de aspectos,
dentre os quais se destacam as influências socioculturais, principalmente numa
comunidade quilombola com crianças de zero a um ano de idade. Esse estudo teve
como objetivo geral analisar o cuidado à saúde prestado no domicílio à criança de 0 a 1
ano na comunidade quilombola do Monte Recôncavo em São Francisco do Conde
- BA, na perspectiva da Teoria Transcultural do Cuidado de Leininger. Os
objetivos específicos foram: compreender os significados de saúde e doença para
cuidadores de crianças de 0 a 1 ano em comunidade quilombola; descrever os cuidados
de saúde domiciliares prestados à criança de 0 a 1 ano na comunidade quilombola;
identificar as práticas populares de saúde no cuidado domiciliar de crianças de 0 a 1
ano; descrever a rede de suporte social das famílias para cuidar
de crianças
pequenas no domicílio. Metodologia: Pesquisa qualitativa, fundamentada na Teoria
Transcultural do Cuidado de Leininger. O local do estudo foi o distrito de Monte
Recôncavo, comunidade remanescente quilombola, em São Francisco do Conde - BA.
Os sujeitos de estudo foram onze mães de crianças de 0 a 1 ano de idade,
entrevistadas em seus domicílios. A pesquisa obteve aprovação do CEP da EE/UFBA,
com Protocolo nº 04.2010. Para a coleta de dados utilizou-se História Oral de Vida
Temática, Observação Descritiva e Diário de Campo. Os dados foram analisados
segundo a técnica de Análise de Conteúdo,
constituindo
quatro categorias
temáticas: Significados do Processo Saúde-Doença da Criança na percepção das
Mães; Cuidados Cotidianos de Saúde com as Crianças Quilombolas
de 0 a 1
ano; Cuidado nas Intercorrências no primeiro ano de vida: das Práticas Populares
à Medicalização e Suporte Social de Cuidados à saúde da criança quilombola de 0 a
1 ano. Os dados apontaram que as mães significam o processo saúde-doença das
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crianças principalmente pela sintomatologia e entendem a doença como fenômeno
pluricausal, influenciadas pelas crenças e tabus e adotam medidas contínuas de
promoção à saúde dos filhos. Para cuidar das crianças, as mulheres fazem
arranjos internos à dinâmica familiar e assumem o cuidado integral da criança,
ainda que inseridas numa rede social de suporte. Os cuidados cotidianos emergem
pelas práticas direcionadas à higiene e proteção do bebê tais como alimentação,
limpeza do coto umbilical, atenção à erupção dental, estimulação psicomotora e
para a proteção do sono e repouso. O cuidado domiciliar da criança quilombola
tem interferência direta da cultura, dos modos de organização familiar, tornando-se
evidentes as práticas populares de saúde, por meio do uso dos chás e remédios
caseiros, banhos, amuletos, incluindo as práticas religiosas, como as rezas e uso do
óleo ungido. O suporte social para cuidado da criança emerge por meio do apoio de
membros da família, como avós e pais, e ajuda de pessoas diferentes da comunidade,
e da invisibilidade dos serviços e profissionais de saúde.O cuidar/cuidado reveste-se
de singularidades em um processo dinâmico, atrelado ao contexto sociocultural e
que se concretiza em cada família em sua diversidade e universalidade, como
propõe Leininger.
Palavras-chave:
complementares.

Enfermagem

transcultural.

População

negra.

Terapias

Abstract: The care of children in their several phases involves many aspects, among
which are social and cultural influences, especially in a Quilombola community with 0-1
year old children. This study had as its aim to analyze the health home care given to 0-1
year old children in the quilombola community of Monte Recôncavo in São Francisco do
Conde - BA, from the perspective of Leiningers Transcultural Care Theory. The specific
objectives were: to comprehend the meanings of health and disease for the care takers
of 0-1 year old children in the Quilombola community; to describe the health care given
to these children in their homes; identify the popular health practices in the home care of
0-1 year children; describe the families social support net to take care of the small
children at home. Methodology: qualitative, based on Leiningers Transcultural Theory.
The study was located in the district of Monte Recôncavo, a remnant Quilombo
community in São Francisco do Conde - BA. The study subjects were eleven mothers of
0-1 year olds, interviewed in their homes. The research had the approval of CEP EE/UFBA, Protocol number 04.2010. For data collection, Oral History of Thematic Life,
Descriptive Observation and Field Diary were used. The data were analyzed
according to the Content Analysis technique, comprising four thematic categories:
Meanings of the Child‟s Health-Disease process in the mothers‟ perception; Daily Health
Care given to the Quilombola 0-1 year old children; Care in the intercurrences of the first
year of life; From Popular Health Practices to Medicalization and Social Support for
Health Care of the Quilombola children aged 0-1.The data showed that the mothers give
meaning to the health-disease process of the children mainly by the symptomatology
and understand the disease as a pluricausal phenomenon, influenced by their beliefs
and taboos and adopt continual measures to promote the health of their children.
To take care of the children, the women make internal arrangements in the family
dynamics and take over total care of the child, even though they are inserted in a social
support net. Daily care emerge in the practices directed to the baby hygiene and
protection such as feeding, umbilical stump cleaning, attention to dental eruption,
psychomotor stimulation and sleep and rest protection. The home care of the
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Quilombola child has direct interference of the culture, of the ways of the family
organization, making evident the popular health practices with the use of herbal
teas and homemade medicines, baths, amulets, including religious practices as
prayers and the use of anointed oil. The social support to take care of the child
emerges through the help of family members as grandmothers and fathers and also
people from the community, and from the invisibility of Health Care services and
professionals. The care here depicted holds many singularities in a dynamic process,
attached to the social and cultural context and materializes itself in each family in
its diversity and universality, proposed by Leininger.
Key words: Transcultural nursing. African continental ancestry group. Complementary
therapies.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/13989/1/Tese_Enf_Aisiane%20Cedraz%20Morai
s.pdf

Nº de Classificação: 18765
SILVA, Mary Gomes. Repercussão da expansão de cursos de graduação em
enfermagem nas práticas de ensino/aprendizagem nos serviços de saúde. 2013.
p. 191. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal da
Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Organização e avaliação dos sistemas de cuidado a saúde
Orientador: Fernandes, Josicélia Dumêt
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar o movimento de expansão dos
Cursos de Graduação em Enfermagem e suas repercussões no desenvolvimento das
práticas de ensino/aprendizagem nos serviços de saúde, na cidade de Salvador-BA. Foi
pautado no referencial teórico metodológico do materialismo histórico dialético (MHD),
por entender que esse referencial possibilita a apreensão do real, a partir do ser social,
no contexto das suas contradições e desdobramentos. Teve abordagem qualitativa,
utilizou como técnicas de coleta de dados a observação estruturada, a entrevista
semiestruturada e a pesquisa documental. Foi desenvolvida em cinco instituições de
ensino superior (IES) e sete serviços de saúde, que se constituíram lócus da pesquisa.
Foram sujeitos do estudo docentes, discentes do último semestre de cursos de
graduação em enfermagem e enfermeiras dos serviços. A análise e a discussão dos
resultados foram organizadas através de categorias de conteúdo associadas às
categorias metodológicas do MHD (práxis, totalidade, contradição e mediação),
denominadas de: Movimento de expansão dos cursos de graduação em enfermagem
no contexto das políticas econômicas e sociais brasileira; Repercussões do movimento
de expansão dos cursos de graduação em enfermagem nas práticas de
ensino/aprendizagem em serviços de saúde e; Caracterização das atividades de
docentes, enfermeiras e discentes: as condições objetivas das práticas de
ensino/aprendizagem em serviços de saúde. Constatou-se que a política expansionista
de educação superior implementada no Brasil, nas últimas duas décadas, evidencia o
atendimento às exigências de mercado e pressões de grupos dominantes da sociedade
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civil, para a abertura de novos cursos e oportunidades de acesso à educação superior e
não para atender à necessidade de formação de profissionais qualificados, para a
solução das reais necessidades de saúde da população e das desigualdades sociais. A
análise realizada demonstrou também que a expansão quantitativa em detrimento da
qualidade do ensino vem refletindo nos cursos de graduação em enfermagem. Estes,
por sua vez, têm repercutido na realização das práticas de ensino\aprendizagem em
serviços, que devem fazer parte do processo de formação das enfermeiras. Essa
situação tem agravado a dificuldade de oportunidades de vivência nos campos de
prática, ora pela necessidade dos cursos das IES privadas aumentarem a margem de
lucro, através de realização dessas práticas predominantemente em laboratórios, o que
permite uma maior relação de alunos por professores, ora pelo número excessivo de
alunos nesses espaços de aprendizagem, os quais não tiveram a mesma expansão
quantitativa dos cursos. Por conseguinte, posso afirmar, a partir dos resultados desta
investigação, a tese que o movimento de expansão de Cursos de Graduação em
Enfermagem, interfere no processo de ensino\aprendizagem e nos resultados
esperados pelo desenvolvimento das práticas de ensino / aprendizagem em serviços de
saúde, na cidade de Salvador- BA.
Palavras-chave: Educação em enfermagem. Educação superior.

Abstract: The present investigation had as its object of study the expansion of the
Nursing Graduate Courses and its repercussions for the development of
teaching/learning practices of the health service network, in the city of Salvador - BA.
The study was based on the theoretical methodological framework of DialecticalHistorical Materialism (DHM), with the understanding that this referential permits the
grasping of the actual, from the social being, in the context of its contradictions,
outcome. The objective was to analyze the expansion movement of the Nursing
Graduate Courses and its repercussions in the development of the teaching/learning
practices of health services in the city of Salvador-Ba. The methodology was based on a
qualitative approach; the techniques for collection information encompassed structured
observation, semi-structured interview and documental research. The social actors of
the study were the teaching staff of the Nursing Graduate Courses, Nurses of the
Services and students from the last semester of these Courses. The research was
developed in five Higher Education Institutions, seven health services, which constituted
the research locus. The analysis and discussion of the results was organized using
content categories, associated to the methodological categories of the DHM (praxis,
totality, contradiction and mediation), denominated as: The Expansion Movement of the
Nursing Graduate Courses in the Context of the Brazilian Economic and Social Policies;
Repercussions of the Expansion Movement of Nursing Graduate Courses in
Teaching/Learning Practices of Health Services. It was possible to verify that the
expansionist policy of higher education, implemented in Brazil in the last two decades,
evidences the fulfillment of the market requirements and pressures of the dominant
groups of the civil society for the opening of new courses and opportunities for access to
higher education and not towards complying with the formation of qualified professionals
for solving the real health necessities of the population and of social inequality. The
analysis performed demonstrated that the quantitative expansion in detriment to the
quality of education is being reflected in the Nursing Graduate Courses. This has
echoed, in turn, in the performance of teaching/learning practices, in services, an
important activity which should be a part of the formation of nurses. This situation has
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worsened the opportunities of field experience of the practice, either due to the
necessities of the private higher education institutions to increase their profit margins,
with these practices being performed predominantly in laboratories, which permits a
higher amount of students per teacher, or due to the excessive number of students in
these learning spaces, which did not have the same quantitative expansion as the
Courses. Thus, in view of the results of this investigation I defend the thesis that the
expansion movement of the Nursing Graduate Courses interferes in the
teaching/learning process and in the results expected from the development of the
teaching/learning practices in health services, in the city of Salvador- BA.
Key words: Higher Education. Nursing education. Expansion of Higher Education.
Acesso remoto ao texto integral:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Downloa
ds/Tese_Enf_Mary%20Gomes%20Silva.pdf

Nº de Classificação: 18810
SANTOS, Ninalva de Andrade. Representações sociais de mulheres que vivem com
o HIV/AIDS sobre AIDS, HIV e cuidado de enfermagem. 2014 . p.247. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2014.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: Mulher, gênero e saúde
Orientador: Paiva, Mirian Santos
Resumo: A investigação baseia-se no pressuposto de que o cuidado de enfermagem
às mulheres que vivem com o HIV/aids, em unidade ambulatorial especializada,
contribui para o enfrentamento da infecção/doença.Trata-se de pesquisa quantiqualitativa fundamentada na teoria das representações sociais, com os objetivos de
analisar o conteúdo das representações sobre o cuidado de enfermagem e apreender
as representações sociais de mulheres que vivem com o HIV/ aids sobre aids e HIV.
Após aprovação do projeto pelo CEP/UFBA foram investigadas, entre julho a dezembro
de 2012, 50 mulheres que vivem com o HIV/ aids, cadastradas em unidades
ambulatoriais especializadas, situadas em Salvador-BA. A produção dos dados se deu
pela aplicação do teste de associação livre de palavras e da entrevista. O material
produzido foi submetido ao processamento,pelo software Tri- Deux-Most, e através da
análise fatorial de correspondência evidenciadas as representações de medo, morte,
doença maldita,incurável, discriminação, tratamento, magreza e grupos de risco para
os estímulos indutores HIV e aids. O conteúdo das entrevistas foi analisado pela técnica
de análise de conteúdo temática. A articulação entre as informações através das duas
técnicas resultou na elaboração das categorias temáticas: 1. A importância da
informação para a prevenção do HIV/ aids e o enfrentamento da infecção/doença; 2.
Repercussões da discriminação social no cotidiano das pessoas que vivem com o HIV/
aids; 3. O (des)cuidar de enfermagem para o enfrentamento da infecção pelo HIV/aids.
Os dados revelaram:
insegurança pela maioria das participantes quanto ao
conhecimento sobre o agravo; impacto diante da revelação da soropositividade com
manifestações de emoções negativas; situações de violência institucional cometidas por
profissionais de saúde; invisibilidade do cuidado de enfermagem em
unidade
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ambulatorial; pouca visibilidade para ações de cuidado de enfermagem, inclusive a
divulgação de informações; discriminação dificulta
o enfrentamento da
infecção/doença; lacuna entre o cuidado de enfermagem idealizado pelas participantes
e a práxis do cuidar realizado por estes profissionais. As representações do grupo
estudado sobre o HIV/ aids evidenciam a necessidade de redirecionamento da prática
de enfermagem pautada no princípio da humanização da assistência, visando ao
atendimento das especificidades de cada cliente, de acordo com a realidade do serviço
e da comunidade. Ademais, fica evidente a necessidade da implementação das ações
educativas buscando contribuir para a ressignificação das representações que a
clientela possui sobre a infecção pelo HIV/ aids.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem, Infecção pelo HIV/aids, Representações
sociais.

Abstract: The research is based on the assumption that nursing care for women living
with HIV/AIDS in specialized outpatient unit helps to combat the infection/ disease. It is a
quantitative and qualitative research based on the theory of social representations,
aiming to analyze the content of the representations of nursing care and apprehend the
social representations of women living with HIV/AIDS on AIDS and HIV. After approval
by the CER/UFBA, 50 women living with HIV/AIDS and enrolled in specialized outpatient
clinics, located in Salvador, Bahia, were examined from July to December 2012. Data
production was achieved by application of the free word association test and interview.
The material produced was subjected to processing by Tri-Deux-Most software, and
through factorial correspondence analysis evidenced the representations of fear, death,
cursed disease, incurable, discrimination, treatment, thinness and risk groups for the
inducing stimuli HIV and AIDS. The content of the interviews was analyzed by the
technique of thematic content
analysis. The relationship between the information
through the two techniques resulted in the elaboration of the thematic categories: 1 The
importance of
information for preventing HIV/AIDS and confronting the
infection/disease;
2 Impact pf social discrimination on the daily lives of people living
with HIV/AIDS;3. The (lack of) nursing care for the confrontation of the infection of
HIV/AIDS. The data revealed: insecurity by most participants as to the kowledge of the
grievance; impact in front of the development of seropositivity with expressions of
negative emotions; situations of institutional
violence committed by health
professionals;invisibility of nursing care in outpatient unit; little visibility for actions of
nursing care, including the disclosure of information; discrimination that hinders the
confrontation with the infection/ disease; gap between nursing care envisioned by the
participants and praxis of care performed by these professionals. The representations
of the study group on HIV/AIDS highlight the need for redirection of nursing practice
guided by the principle of humanization, aimed at meeting the specifications of each
individual,according to the reality of the service and the community. Furthermore, there
is an evident need for implementation of educational activities in order to contribute to
the redefinition of the representations that the public has on HIV/AIDS.
Key words: HIV infection/AIDS. Nursing care. Social representations.

Nº de Classificação: 18858
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FONTOURA, Elaine Guedes. Sentido da vida: vivências dos cuidados de enfermeiros
à pessoa no processo de morte e morrer. 2013. p. 237. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
Linha de Pesquisa: O cuidado no processo de desenvolvimento humano.
Orientador: Rosa, Darci de Oliveira Santa
Resumo: Os enfermeiros vivenciam no cotidiano do cuidado, o processo de morte e
morrer e o sofrimento das pessoas sob seus cuidados. Este estudo objetivou
compreender como os enfermeiros vivenciam o sentido da vida ao cuidarem de
pessoas no processo de morte e morrer. Utilizou-se o referencial do cuidado no
processo de morte e morrer e a Análise Existencial de Viktor Emil Frankl. O projeto n.
31/2010 foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia. Os colaboradores foram: um enfermeiro e treze
enfermeiras que atuavam na clínica médica e unidade de pacientes de longa
permanência de um hospital geral, público, em Feira de Santana-Bahia. A coleta foi
realizada de dezembro de 2010 a março de 2011, utilizando a entrevista
fenomenológica com uma questão de aproximação: Você já vivenciou alguma situação
de morte durante a prestação de cuidados? E duas norteadoras: Fale-me sobre essa
experiência. Como você apreende o sentido da vida nessa vivência dos cuidados à
pessoa no processo de morte e morrer? Desenvolvido em duas etapas: a do método
fenomenológico fundamentado em Martins e Bicudo com descrição, redução e
compreensão do fenômeno através da análise ideográfica e nomotética. Estas
possibilitaram construir três categorias empíricas: Vivenciando o sofrimento com o outro
ao prestar cuidados à pessoa no processo de morte e morrer; Vivenciando a finitude, o
vazio existencial e a culpa diante da morte dos pacientes; Vivenciando os valores
franklianos durante a formação do ser enfermeiro e do sentido ao cuidar da pessoa em
finitude da vida. Compreendi que a dor e o sofrimento estão presentes nos pacientes,
familiares, e enfermeiros que criam vínculo com estes; que há necessidade de
mudanças na atitude dos enfermeiros e na política institucional; há dificuldade de lidar
com a morte como um processo natural do viver. Eles vivenciam a culpa diante da
escassez de recursos humanos e materiais para o cuidado a vida do paciente. Os
enfermeiros recomendam discussões sobre o tema na graduação. Essa vivência e
reflexões sobre os cuidados revelam o vazio existencial, a impotência diante da morte e
a transformação do sentido de suas vidas. Na segunda etapa foi aplicado o método da
prática baseada em evidências proposta por Larrabee em seis casos revelados pelos
enfermeiros. Estes desvelaram a tríade trágica e a construção do otimismo trágico e do
sentido da vida. Compreendi que os enfermeiros evidenciaram a tríade trágica na dor e
sofrimento com o outro na vivencia do cuidado; em situações que demandam atitude,
compromisso e responsabilidade com a vida do outro emerge o sentimento do dever
cumprido; o medo da morte durante na prestação dos cuidados em finitude da vida
aproxima o enfermeiro dos pacientes em processo de morte e morrer. Em síntese, os
enfermeiros vivenciam a tríade trágica: sofrimento, culpa e morte no cotidiano do
cuidado à pessoa no processo de morte e morrer; é através do otimismo trágico: fé,
amor e esperança que ele constrói o sentido para uma prática responsável.
Palavras-chave: Cuidado. Enfermeiro. Morte.
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Abstract: Nurses experience in daily care, the process of death and dying and suffering
of people under their care. This study aimed to understand how nurses experience the
meaning of life once they take care of people in the process of death and dying. It was
used the benchmark of care in the process of death and dying and Existential Analysis
Viktor Emil Frankl. The project n. 31/2010 was approved Committee Ethic School
Nursing Universidad Federal da Bahia. The collaborators were: a male nurse and
thirteen female nurses that work in medical center and unit of long-stay patients in a
general hospital, public in Feira de Santana, Bahia. The collection was made
from December 2010 to March 2011, using the phenomenological interview with an
approach question: Have you ever experienced a situation of death during the taking of
care? More two guiding: Tell me about that experience. How do you grasp the meaning
of life in this experience of care to the person in the process of death and dying? It was
developed in two phases: one of the phenomenological method based on Martins and
Bicudo with description, reduction and understanding of the phenomenon
by
analyzing ideographic and nomothetic. These allowed building three empirical
categories: Experiencing the suffering with the other by providing care to the person in
the process of death and dying; Experiencing finitude, the existential emptiness and
guilt face the death of patients; experiencing franklianos values during the formation of
being a nurse and the sense of taking care of the person in finitude of life. I
understood that pain and suffering are present in patients, families, and nurses who
create bond with them. These revealed the need for changes in the attitude of nurses
and in the institutional policy, the difficulty of dealing with death as a natural process of
living. Experience the guilt due to the scarcity of human and material resources for
the care of the patient's life. The nursing and recommend discussions on the
subject at graduation. This experience and reflections on care reveal the existential
emptiness, helplessness in the face of death and transformation of the meaning of
their lives. In the second step it was applied the method of evidence-based practice
proposed by Larrabee in six cases revealed by the nurses. These expressed the
tragic triad and the construction in the tragic optimism. I realized that nurses
experience the tragic triad in the context of care, unveiled by the pain and
suffering with the other. In situations that require attitude, commitment and
responsibility to the other's life emerges the feeling of accomplishment. The fear of
death during the provision of care in finitude of life reveals the approach of nurses to
patients in the process of death and dying. In summary, the nurses experience the tragic
triad: suffering, guilt and death in the daily of care of the person in the process of death
and dying; that he through the tragic optimism: faith, hope and love builds sense for
a responsible practice.
Key words: Nurses. Care. Death.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12285

Nº de Classificação: 18763
CORDEIRO, Rosa Cândida. Experiência do adoecimento de mulheres e homens
com doença falciforme. 2013. p. 238. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal da Bahia. Bahia; 2013.
Área de Concentração: Gênero, Cuidado e Administração em Saúde
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Linha de Pesquisa: Mulher, gênero e saúde.
Orientador: Ferreira, Silvia Lúcia
Resumo: Este estudo teve como objetivos compreender a experiência do adoecimento
de mulheres e homens com doença falciforme e construir um modelo teórico
representativo da compreensão dessa experiência. A abordagem metodológica
escolhida foi à pesquisa qualitativa sob orientação dos conceitos da Teoria
Fundamentada nos Dados(TFD).Participaram do estudo 17 pessoas adultas com
doença falciforme, residente nas cidades de São Francisco do Conde, Feira de Santana
e Salvador. Os dados foram coletados no período de 2011a 2012, através de entrevista
domiciliar, a fim de proporcionar uma imersão no universo das pessoas entrevistadas.
Também foi empregada a observação assistemática. Os dados coletados
foram
transcritos e, posteriormente,analisados, considerando os procedimentos próprios da
TFD: codificação aberta, axial e seletiva.
A análise comparativa dos dados e a
utilização do modelo paradigmático
permitiu compreender a experiência do
adoecimento a partir de cinco fenômenos: Percebendo o adoecer: a experiência do
primeiro momento; Conhecendo melhor a doença falciforme e buscando o cuidado: o
contexto da experiência; Definindo a trajetória para o convívio com a doença
falciforme:estratégias de ação/interação; Experimentando sentimentos que influenciam
no curso da experiência do adoecimento; Vivendo entre limites e superações:
ressignificando a vida a partir do cuidado. A articulação desses fenômenos viabilizou
identificar o fenômeno central: Vivendo a experiência do adoecimento, mulheres e
homens com doença falciforme constroem
diferentes caminhos, reconhecendo e
superando limites e ressignificando a vida a partir do cuidado.Esse modelo procura
condensar os dados que emergiram do processo analítico e que diz respeito à
compreensão da experiência do adoecimento de mulheres e homens com doença
falciforme.
Palavras-chave: Cuidado. Doença falciforme. Enfermagem.

Abstract: This study aimed at understanding the experience of illness in women and
men with sickle cell disease and building a representative theoretical model for
comprehending this experience.The chosen methodological approach was the
qualitative research, under the guidance of the concepts of Data Grounded Theory
(DGT). The study has included 17 adult people with sickle cell disease, resident in the
cities of São Francisco do Conde, Feira de Santana and Salvador. Data were collected
in the period from 2011 and 2012, through home interviews, with sights to provide an
immersion in the universe of the interviewed people. Unsystematic observation was also
used. The collected data were transcribed and, subsequently, analyzed, taking into
account the proper procedures of the DGT method: open, axial and selective coding.
The comparative analysis of data and the use of the paradigmatic model have allowed
us to understand the experience of illness from five phenomena: Realizing the illness:
the experience of the first time; Knowing better sickle cell disease and seeking care: the
context of the experience; Defining the pathway for living with sickle cell disease:
strategies for action/ interaction; Experiencing feelings that influence in the course of the
experience of illness; Living between limits and breakthroughs: giving new meaning to
life from care. The articulation of these phenomena made possible to identify the central
phenomenon: Living the experience of illness, women and men with sickle cell disease
construct different ways, recognizing and overcoming limits and redefining life from care.
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This model seeks to condense the data that emerged from the analytical process and
that is related to the comprehension of the experience of illness in women and men with
sickle cell disease.
Key words: Experience of illness. Sickle cell disease. Care. Nursing. Gender and health
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.pgenf.ufba.br/sites/pgenf.ufba.br/files/Tese%20Rosa%20Candida%202013.p
df

Nº de Classificação: 18978
ALMEIDA, Sandra Aparecida de. Representações sociais de jovens sobre sexo:
dialogando com a sexualidade e a prevenção ao HIV/AIDS. 2014. p. 86. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal da Paraíba. Paraíba;
2014.
Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas do cuidar em enfermagem e saúde
Orientador: Nogueira, Jordana de Almeida
Resumo: Objetivou-se analisar as representações sociais sobre sexo construídas
por jovens, e sua influência na adoção de práticas preventivas frente ao HIV/Aids.
Trata-se de um estudo exploratório, retrospectivo, de base de dados secundários,
com abordagem mista, que utilizou como
aporte
teórico a
Teoria
das
Representações Sociais, com ênfase nos processos (objetivação e ancoragem)
e nas dimensões (informação ou conhecimento). Os dados originam-se do Teste
de Associação Livre de Palavras aplicado com 438 jovens matriculados em duas
escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio da cidade de João Pessoa-PB, o
qual utilizou a palavra indutora sexo. Os dados foram processados pelo software de
Análise Textual IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de
Textes et de Questionnaires), cuja classificação hierárquica descendente, reteve 338
Unidades de Contexto Elementar
das 438 presentes no corpus,
com um
aproveitamento de 77,17%. Foram conformadas
quatro classes de respostas
associadas ao sexo: sentimentos e prazeres, consequências do sexo, condições
ideais e socialização do sexo. Na classe um ao falarem sobre sexo os jovens
ancoram em dimensões psicológicas e biológicas/físicas, associando-o ao amor
romântico, sem, contudo, desvinculá-lo de sua dimensão física. Na classe dois, as
representações sociais do sexo são ancoradas na dimensão biológica/física, voltadas
muito mais para as consequências do que para o sexo propriamente dito.
Materializa-se em um discurso preventivo, embutido subliminarmente na regulação da
sexualidade, em que doenças e gravidez, são interpretadas como ameaça social. Na
terceira classe ancora-se na dimensão social, sendo o sexo produto de roteiros muito
bem elaborados do que seria a sociabilidade do encontro. Na quarta classe, o sexo
adquire um caráter mais amplo, com certa reflexividade das estruturas sociais,
desprovido de preconceitos e protótipos singulares. As análises permitiram conhecer as
dimensões subjetivas sobre sexo, enquanto um comportamento que é socialmente
imposto, evidente nas representações sociais como a preocupação destes ao
associarem sexo à prevenção, família, gravidez e casamento. A centralidade do
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elemento paixão se sobrepõe ao amor e às consequências do sexo a priori.
Acredita-se que mesmo com a forte influência cultural a que as pessoas são
submetidas e influenciadas, observa-se que à medida que as gerações avançam
mudam também suas representações sociais de determinado comportamento,
atitude ou prática sexual. Considerar os jovens enquanto agentes de mudanças
nos comportamentos sexuais, pautados em uma nova ordem, em outra ética das
relações, significa entender que as propostas governamentais de combate ao
HIV/Aids, precisariam também apreender e ajustar suas ações nessas novas
modalidades
de relacionamentos e não mais em concepções heteronormativas e
prescritivas de condutas.
Palavras-chave: Jovens. Representações sociais. Sexualidade.

Abstract: It was aimed to analyze the social representations about sex built by young
people, and their influence on the adoption of preventive practices over HIV/Aids.
It is a retrospective, exploratory study, of secondary database, with mixed approach,
which used as Theoretical contribution of the the Theory of Social
Representations, with emphasis on the processes (objectification and anchoring)
and on the dimensions (information or knowledge). Data originates from the Test
of Free Association of Words applied with 438 young people enrolled in two
Primary and Secondary Estate Schools of the city of João Pessoa-PB, where the
inducer word was sex. Data were processed by the software of Textual
Analysis IRAMUTEQ (Interface of R for multidimensional analysis of texts and
questionnaires), which descendent hierarchical classification, retained 338 Units of
Elementary Context of the 438 present in the corpus, with use of 77.17%. Four
classes of answers associated to sex were conformed: feelings and pleasures,
consequences of the sex, ideal conditions and socialization of the sex. In the
class one when talking about sex the youngsters anchor in psychological and
biological/physical
dimensions,
associating it to the romantic love, without,
however, separating it from its physical dimension. In the class two, the social
representations of the sex are anchored on the phisical/biological dimension, much
more focused on the consequences than on the sex itself. A preventive speech
is materialized, subliminally on the regulation of the sexuality, where diseases and
pregnancy, are interpreted as social threaten. On the third class it is anchored on
the social dimension, being sex the production of very well elaborated plots on which
would be the sociability of the meeting. In the fourth class, the sex acquires a
broader character, with certain reflexivity in the social structures, lacking prejudices
and singular prototypes. The analysis allowed to know the subjective dimensions
about sex, as a behavior that is socially imposed, evident in the social representations
like the way they worry when association sex to prevention, family, pregnancy
and marriage. The centrality of the element passion surpasses love and the
consequences of the sex a priori. It is believed that even with the strong cultural
influence which people are submitted and influenced, it is observed that as the
generations advance their social representations of certain behavior, attitude or sexual
practice also change. Considering youngsters as change agents in the sexual behaviors,
guided by a new order, in another ethic of relationship, means to understand that the
governmental proposals of combat to HIV/Aids, would also need to learn and adjust their
actions in these new modalities of relationships and not anymore in heteronormative and
prescriptive conceptions of practices.
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Key words: Social Representations. Adolescent. Sexuality. Sex.
Acesso remoto ao texto integral:
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/TESE%20SANDRA%20ALMEIDA%20.pdf

Nº de Classificação: 18930
CORRÊA, Allana dos Reis. Parada cardíaca extra-hospitalar: resultados dos
atendimentos realizados pelo serviço de atendimento móvel de urgência de Belo
Horizonte de 2006 a 2010. 2014. p. 105. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2014.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Cuidar em Saúde e Enfermagem
Orientador: Carvalho, Daclé Vilma
Resumo: As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no Brasil.
Dentre essas, destacam-se as isquêmicas do coração, que são responsáveis pela
maioria dos episódios de parada cardiorrespiratória (PCR) de origem cardíaca. Cerca
de 80% dessas ocorrem em ambiente pré-hospitalar. Vários fatores relacionados ao
atendimento podem influenciar na sobrevivência imediata destes pacientes. O objetivo
deste estudo foi analisar os resultados do atendimento a pessoas que receberam
manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em ambiente não hospitalar pelas
equipes do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Belo Horizonte.
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, retrospectivo que analisou o período de
01/01/2006 a 17/10/2010. Foram incluídos todos os atendimentos a pacientes adultos
com PCR de origem cardíaca, atendidos por equipes do SAMU. A coleta foi baseada no
estilo Utstein e os dados descritivos apresentados em mediana e intervalo interquartil
(IQR). Foi feita análise de regressão logística univariada e multivariada utilizando-se o
software R versão 2.15.3. Valores com p<0,05 foram considerados significativos. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, CAAE nº
0711.0.203.410/11. Foram avaliados 1.740 atendimentos. O sexo masculino
representou 60,1% dos casos e a mediana da idade foi 63 (51 75 IQR) anos. A mediana
do tempo-resposta foi 9 (6 12 IQR) minutos. PCR testemunhadas por leigos foram
58,7%. Nestas, em 5% foram realizadas manobras de RCP. O ritmo inicial foi assistolia
em 50,6% dos casos, seguido de FV/TV em 32,4% e atividade elétrica sem pulso
(AESP) em 17,3%. Foi realizado Suporte Avançado de Vida (SAV) em 85,3% dos
atendimentos. Houve retorno da circulação espontânea (RCE) em 21,1%. À regressão
logística multivariada, foram relacionados ao (RCE): Sexo masculino 0,58 (IC 95% 0,39
a 0,87, p=0,008), PCR testemunhada por pessoas treinadas em Suporte Básico de Vida
(SBV) 3,66 (IC 95% 2,05 a 6,53 p=0,000), PCR testemunhada por equipes do SAMU
2,49 (IC 95% 1,40 a 5,44 p=0,023), realização somente de SBV 0,05 (IC 95% 0,01 a
0,19 p=0,001), não receber desfibrilação 0,19 (IC 95% 0,09 a 0,40 p=0,000) e ser
desfibrilado por equipamento manual 0,42 (0,19 a 0,90 p=0,026). Poucos casos de PCR
testemunhada receberam RCP antes do atendimento. A PCR testemunhada por
pessoas treinadas em SBV e a desfibrilação pelo DEA foram relacionadas a um melhor
desfecho, enquanto que ser do sexo masculino e não receber SAV foram associadas a
um pior desfecho. Medidas de educação pública para disponibilização de DEA em
locais de grande circulação de pessoas, capacitação em SBV e acesso a SAV podem
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impactar na sobrevivência imediata de pacientes com PCR de origem cardíaca no
Brasil.
Palavras-chave: Parada cardíaca extra-hospitalar. Ressuscitação cardiopulmonar.
Serviços médicos de emergência.

Abstract: Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in Brazil. Among
these, ischemic heart diseases are responsible for most episodes of cardiopulmonary
arrest (CPA) of cardiac origin. About 80% of these occur in the pre-hospital setting and
several factors may influence the immediate survival of these patients. The aim of this
study was to analyze the variables related to return of spontaneous circulation (ROSC)
with admission to a hospital in people who received cardiopulmonary resuscitation
(CPR) in the non-hospital setting by teams of Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) of Belo Horizonte.This is a retrospective study analyzing the period of
01/01/2006 to 17/10/2010. All patients with CPA of cardiac origin, treated by the
Advanced Life Support (ALS) ambulances were included. Data collection was based on
the Utstein style. Descriptive data are presented as median and interquartile range
(IQR), univariate and multivariate statistical analysis was performed using the R
software version 2.15.3. A p < 0.05 was considered significant. The study was approved
by UFMGs Ethics Committee; CAAE No 0711.0.203.410/11. One thousand seven
hundred and forty pre-hospital files were evaluated. Males accounted for 60.1 % of
cases, and the median age was 63 (51 - 75 IQR) years. The median time response was
9 (6 - 12 IQR) minutes. Witnessed CPR episodes were 58.7%, and in 5%, CPR
maneuvers were performed. The initial rhythm was Asystole 50.6 % of cases, followed
by VF/VT in 32.4 % and 17.3% PEA. ALS was done in 85.3% of cases. There was
ROSC in 21.1 %. Multivariate logistic regression found the following, related to ROSC:
Males 0,58 (IC 95% 0,39 a 0,87, p=0,008), CRP witnessed by people trained in Basic
Life Support (BLS) 3,66 (IC 95% 2,05 a 6,53 p=0,000), CRP witnessed by teams of
SAMU 2,49 (IC 95% 1,40 a 5,44 p=0,023), BLS only 0,05 (IC 95% 0,01 a 0,19 p=0,001),
not receiving defibrillation 0,19 (IC 95% 0,09 a 0,40 p=0,000) and defibrillation by
manual equipment 0,42 (0,19 a 0,90 p=0,026). Few cases of witnessed CPA received
CPR before the arrival of SAMU ambulances. CPA witnessed by people trained in BLS
and defibrillation by AED was related to a better outcome, while not performing ALS was
associated with a worse outcome. Public education to perform CPR, and access to ALS
to victims of CPA may impact the immediate survival of patients with CPA of cardiac
origin in Brazil.
Key words: Cardiac arrest outside the hospital. Cardiopulmonary resuscitation.
Emergency medical services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ANDO-9LEPMC

Nº de Classificação: 18875
PESSOA, Milene Cristine. Ambiente alimentar e consumo de frutas, legumes e
verduras em adultos de Belo Horizonte. 2013. p. 125. Tese de Doutorado
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(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais;
2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
Resumo: Fatores ambientais. sociais e individuais influenciam padrões alimentares e
podem estar associados à ocorrência de DCNT. O consumo de frutas. legumes e
verduras (FLV) está entre os padrões alimentares relacionados à prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). As pessoas com rendimentos mais
elevados e maior nível educacional tendem a consumir mais frutas. legumes e verduras
(FLV) do que aqueles que são menos abastados e menos escolarizados. Além disso,
estudos recentes publicados sugerem que maior proximidade a uma cadeia de
supermercados está positivamente associada ao consumo de FLV ou a qualidade da
alimentação em geral. O objetivo deste estudo é estimar associações das variáveis
ambientais e individuais com o escore de consumo de FLV por adultos em um contexto
urbano brasileiro. Trata-se de estudo epidemiológico transversal. descritivo e analítico,
desenvolvido a partir da base de dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e
de Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL 2008/2009/2010), Foram utilizadas as amostras de Belo [lorizonte, totalizando 5.826
adultos. sendo. 45.8% homens e 54,2% mulheres, com média de idade de 39,5 anos. A
ingestão de FLV foi avaliada a partir da criação de um escore de consumo. em que as
pontuações foram atribuídas de acordo com a frequência semanal de consumo e o
número de porções de FLV consumidas. Este escore variou entre O e 12 pontos. As
coordenadas geográficas (latitude e longitude) do local de residência dos indivíduos
foram obtidas considerando-se o centroide da rua correspondente a seu CEP. Variáveis
georreferenciadas foram usadas para caracterizar o ambiente alimentar. O nmcro de
lojas que vendem FLV - supermercados. hipermercados. lojas especializadas na venda
de FLV. bem como restaurantes, bares. lanchonetes e vendedores ambulantes de
alimentos, além de dados sobre a renda global da vizinhança e o Indice de
Vulnerabilidade à Saúde foram obtidos para se investigar a associaçãoentre estes
tatores contextuaís e o consumo de FLV . A análise foi realizada por meio de um
modelo de regressão linear mnultinível ponderado. Observaram-se maiores escores de
consumo de FLV em mulheres e em pessoas tisicamente ativas no lazer e menores
escores em fumantes e pessoas que consomem refrigerantes e/ou sucos artificiais com
açúcar em cinco ou mais dias da semana. Observou-se aumento do escore de
consumo à medida que aumenta o número de lojas de hortifruti na vizinhança.
paralelamente à redução do escore em regiões com pior IVS em relação às regiões
com baixa vulnerabilidade. A renda da vizinhança associou-se ao escore de consumo
de FLV. mostrando que o escore de consumo aumenta à medida que a renda total da
vizinhança também aumenta. Características dos locais onde as pessoas vivem estão
associadas ao consumo de FLV em adultos de Belo Horizonte. Sistemas de vigilância
como o VIGITEL são importantes instrumentos neste tipo de pesquisa. os quais, com o
auxílio de informações ambientais, tornam-se importantes ferramentas para o
planejamento de ações que visem à promoção do consumo de FLV.
Palavras-chave: Análise multinível. Consumo de alimentos. Inquéritos epidemiológicos.
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Abstract: Enviroiirnental, social and individual factors influence eating patterns. which in
turn affect the risk of many chronic diseases. Fruil and vegetable (FV) consumption play
a protective role in Lhe onsei of non-cornmunicable disea.ses. People with higher
incomes and greater educational attairnent .end to consume more fruit and vegetables
than those who are less affluent and less educated. lii addition. recent puhlished studies
have suggested thai closer proxirnity Lo a chain superrnarket is positively associated
with fruit and vegetable intake or overail diecary quality. The aini of this work was to test
associations hetween environmental factors and lhe consumption of FV ainong adults in
a Brazilian urban context. Data from the surveiliance system for risk factors for chronic
diseases of Brazilian Ministry of l-lealth was used (VIGITEL - 2008/2009/2010). A crosssectional telephone survey was carried out with 5.826 adults (45.8% men and 54.2%
women. mean age 39.5 years) in the urban area of Belo Horizonte. Individual variables
were collected by telephone interviews. The periodicity of FV consurnption was
assessed from number of servings. weekly freuency and a FV intake score. The score
ranged from O to 12. The geographic coordinates (latitude and longitude) of each
individual were obtained. considering the centroid of the street correspoiiding to the
sarne ZIP code. Geo-referenced variables vere used to characterize the food
environrnent. The number of stores selling FV - supermarkeis. hypermarkets. shops and
markets specialized in selling FV- as well as restaurants. bars and fast food stores.The
neighborhood income and health vulnerahility index were also investigated and agreed
to score FV intake. Weighted multilevel linear regression was used to evaluate the
associations hetween the food environrnent and t.he FV intake score. The results
showed higher FV intake scores in women and physically active people and lower
seores iii smokers. The results also showed increase in FV intake score wiih increasing
age as well as schooling. A positive relationship hetween the number of grocery stores
in the neighhorhood and FV intake score and a negative relationship was observed
between worse health vuliierability index and the score of FV consumplion. li was also
observed ihat the food environrnent was not associated with FV intake score when
adjusted by neighborhood income. The neighborhood incorne joined the scores of FV
iniake. showing that the score of consumplion increases as does the total income of the
neighhorhood. Characeristics ol Lhe neighborhood thai people live in are associated
with FV in urban Brazilian adults. Surveillance systetns as VIGITEI. are inieresting tools
in ihis type of research and with the information hased on GIS. and constitute importam
tools for planning actions to prornote fruit and vegetable consurnption.
Key words: Food consumption. Health surveys. Multilevel analysis.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-9ABNK4

Nº de Classificação: 18830
SOUZA, Marina Celly Martins Ribeiro de. Representações de profissionais da saúde
mental sobre sexualidade de pessoas com transtornos mentais. 2014. p. 168.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas
Gerais. Minas Gerais; 2014.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção, Prevenção e Controle de agravos à saúde.
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Orientador: Freitas, Maria Imaculada de Fátima
Resumo: Entre os obstáculos para a promoção da saúde sexual no campo da saúde
mental encontram-se dificuldades dos profissionais para lidar com a temática da
sexualidade. Isto gera barreiras que impedem a expressão de necessidades e dúvidas
das pessoas com transtornos mentais sobre o assunto, deixando em aberto aspectos
importantes que contribuem para a integralidade da atenção à saúde dessa população.
Nos modos de cuidar, encontram-se representações dos profissionais sobre a
sexualidade e os transtornos mentais que podem favorecer ou impedir avanços das
ações em saúde. O objetivo deste estudo foi compreender representações de
profissionais que atuam nos serviços de saúde mental da rede pública de Minas Gerais
sobre sexualidade de pessoas com transtornos mentais. Trata-se de um estudo
qualitativo, fundamentado em noções das representações, no eixo proposto por Alain
Giami. Foi realizado por meio de seis grupos focais com 54 profissionais de serviços
públicos de saúde mental em Minas Gerais, Brasil em 2011, após aprovação pelo
Comitê de Ética da UFMG. A seguinte questão central guiou a discussão nos grupos:
"Falem sobre o que pensam da sexualidade das pessoas com transtornos mentais".
Questões de relance foram utilizadas para aprofundar a questão central do estudo. A
análise das discussões dos grupos focais foi realizada pelo método de Análise
Estrutural de Narração. Os resultados permitiram a identificação de categorias
empíricas que resultaram em duas categorias teóricas: Roteiros culturais e Formação
acadêmica; Promoção da saúde sexual e Vulnerabilidade. Emergiram representações
de negação da sexualidade das pessoas com transtorno mental, com censuras
expressas de manifestações como a masturbação, homossexualismo e relação sexual
entre pessoas com transtornos mentais, consideradas "fora do normal". Os profissionais
acreditam que esses modos de gestão da vida sexual são correntes e provenientes da
"própria loucura", devendo, de modo geral, serem reprimidos e sobre os quais se
prefere o silêncio e o distanciamento. Os achados deste estudo apontam a quase
inexistência de ações de promoção da saúde sexual para as pessoas com transtornos
mentais,bem como as limitações naquelas existentes, relacionadas ao despreparo dos
participantes, advindo desde suas formações profissionais. Houve reconhecimento da
necessidade de se considerar os aspectos psicossociais envolvidos na vivência da
sexualidade e do autocuidado para que a saúde sexual seja possível e esteja
assegurada para essas pessoas que se encontram em condições de maior
vulnerabilidade.É premente a necessidade de sensibilizações para os profissionais
sobre sexualidade, com novas abordagens, considerando os direitos humanos e a
integralidade como princípios do cuidado em saúde mental.
Palavras-chave: Pesquisa qualitativa. Saúde mental. Sexualidade.
Abstract: Among the obstacles confronting the promotion of sexual health in the mental
health field is the difficulty of professionals to deal with the topic of sexuality. This
creates barriers that prevent people with mental disabilities from expressing their needs
and questions about the topic, resulting in not addressing important issues that
could contribute to more complete health care for this population. In the various types of
care, there are representations by health professionals regarding sexuality and
mental disability, which could contribute to or impede advances in health care. The
objective of this study was to understand the representations about sexuality and
people with mental disabilities by the professionals who work in mental health
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services in the public system of Minas Gerais. It is a qualitative study founded on the
understanding of representations, as proposed by Alain Giami. The study was carried
out using six focus groups with 54 public mental health care professionals in Minas
Gerais, Brazil, in 2011, after receiving approval from the Ethics Committee at UFMG.
The following central issue guided the discussion of the groups: "Share what you think
about the sexuality of people with mental disabilities". Reframed questions were used to
more deeply investigate the central issue of the study. The analysis of the discussion of
the focus groups was conducted using the Structural Analysis of Narration
method. The results allowed for the identification of empirical categories divided
into two theoretical groups: Cultural scripts and Education; Sexual health
promotion and Vulnerability. There were representations where people with mental
disabilities denied their sexuality, with expressed condemnation
of activities
considered "abnormal", such as masturbation, homosexuality and sexual relations
between people with mental disabilities. Health professionals believe that these
means of managing their sex life are the everyday result of their"own craziness", and are
generally repressed and to which silence and distancing are preferred. The
findings of this study point to the almost non-existence of promotional activities for the
sexual health of people with mental disabilities, as well as limitations among
those that do exist, related to the lack of preparation of participants, starting
from their professional training. It was also recognized that there is a need to consider
the psycho-social aspects involved in their sexual life and self-care so that sexual health
is possible and safe for these individuals who have higher vulnerability. It is vital that
health professionals be trained on sexuality, using new approaches and considering
human rights and more complete mental health, such as integrating care principles.
Key words: Sexuality. Mental health. Qualitative research.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ANDO9KZGLH/marina_celly_martins_ribeiro_de_souza.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18867
PENA, Geórgia das Graças. Análise genética de fenótipos cardiometabólicos
complexos em população urbana e rural de Minas Gerais. 2013. p. 156. Tese de
Doutorado (Doutorado em Saúde e Enfermagem) - Universidade Federal de Minas
Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Promoção da saúde, prevenção e controle de agravos.
Orientador: Meléndez, Jorge Gustavo Velásquez
Resumo: Fenótipos cardiometabólicos como doenças cardiovasculares, obesidade,
resistência à insulina, diabetes, alteração nos níveis lipídicos são responsáveis por
elevada taxa de mortalidade e outras complicações. A predisposição genética influencia
diversos aspectos do metabolismo que elevam o risco, e, consequentemente, contribui
para o aumento da prevalência desses fenótipos,sendo uma das áresas promissoras na
descoberta da etiogênese das doenças crônicas. Portanto, o objetivo do estudo foi
investigar potenciais associações genéticas - utilizando diferentes estratégias de análise
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- com fenótipos cardiometabólicos por meio da estimativa da herdabilidade em
população rural e da estimativa de ocorrência do plimorfismo do receptor de
leptina(LEPR) Gln223Arg em população urbana, ambas em Minas Gerais. Para tal,
foram utilizados dois estudos transversais. O primeiro foi realizado nas áreas rurais de
Virgem das Graças, Cajú e São Pedro do Jequitinhonha, no qual 931 indivíduos
pertencentes a 89 pedigrees foram fenotipados. Nesse estudo foi utilizado a estratégia
de estimativa de herdabilidade(h²), correlações genéticas e ambientais e sua
associação com níveis lipídicos, índice de massa corporal, circunferência abdominal e
pressão arterial. No segundo estudo foi utilizado a avaliação da frequência do
polimorfismo do LEPR Gln223Arg e potenciais associações com sobrepeso, obesidade,
obesidade abdominal e gordura corporal. As estimativas de h² para fenótipos avaliados
variaram de 28 a 60%, e correlações genéticas (pg)significativas foram encontradas
para a maioria dos pares de fenótipos avaliados (considerando os modelos ajustados):
triglicérides - VLDL ( pg = 0,99), colesterol total - LDL (pg=0,90), pressão arterial
diastólica - triglicérides (pg = 0,63), pressão arterial diastólica - VLDL (pg = 0,59), além
do triglicérides-colesterol total (pg = 0,58). De forma geral, as correlações genéticas
foram superiores às correlações ambientais. Foram encontrados efeito household para
HDL (c²=0,21; p<0,001), VLDL (c²=0,10; p=0,010) e hipertensão (c²=0,14; p=0,015). Por
fim, foi encontrada pleiotropia incompleta para a maioria dos pares de fenótipos
avaliados e pleiotropia completa para triglicérides - VLDL, o que significa que esses
fenótipos são controlados por um único gene ou determinado conjunto de genes. Por
outro lado, no estudo em áreas urbanas foram observadas elevadas frequências de
fenótipos cardiometabólicos, sendo 19,4% de obesidade, 26,8% de circunferência
abdominal e 49,1% de gordura corporal elevada, além de 34,90% com níveis
pressóricos alterados. A prevalência dos genótipos AA, AG e GG do polimorfismo LEPR
Gln223Arg foi de 38,4%, 49,3%, 12,3% respectivamente. Tanto nas análises
univariadas quanto nos modelos de regressão propostos, o polimorfismo LEPR
Gln223Arg não foi associado com os fenótipos cardiometabólicos avaliados. Em suma,
foram encontradas herdabilidades significativas e pleiotropia em área rural, o que pode
direcionar possíveis mecanismos genéticos no desenvolvimento de fenótipos
cardiometabólicos. Entretanto, o polimorfismo LEPR Gln223Arg não se associou aos
indicadores de excesso de peso em área urbana.
Palavras-chave: Pleiotropia genética. Polimorfismo genético. Predisposição genética
para doença.

Abstract: Cardiometabolic phenotypes such as cardiovascular disease, obesity, insulin
resistance, diabetes, high level of lipids were responsible for high mortality and its
complications. Genetics could influence metabolism in many aspects and it could
contributes to the high prevalence of these phenotypes. Therefore, the objective of this
study was to research the cardiometabolic phenotypes with different strategies of
genetic analyses using the estimate of heritability in a rural area in Vale do
Jequitinhonha and to associate the leptin receptor polymorphism (LEPR)Gln223Arg in
an urban area in Minas Gerais. Both studies were cross-sectional. The first study was
conducted in the rural areas of Virgem das Graças, Caju and São Pedro do
Jequitinhonha, in which 931 individuals of 89 pedigrees were phenotyped. In the first
study, the strategy of estimating heritability (h ²), pleiotropy and its association with lipid
levels, body mass index, waist circumference and blood pressure was evaluated. In the
second study, the frequency of LEPR Gln223Arg and the potential associations with
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overweight, obesity, abdominal obesity and higher body fat was evaluated. The h ²
estimates for the phenotypes evaluated ranged 28 to 60%, and significant genetic
correlations (pg) were found for most pairs of phenotypes evaluated mainly among
triglycerides - VLDL (p = 0.99), total cholesterol - LDL (p = 0.90), diastolic blood
pressure - triglycerides (p = 0.63), and diastolic blood pressure - VLDL (p = 0.59), total
cholesterol triglycerides (p = 0.58) . In general, genetic correlations were higher than the
environmental correlations. Household effects have been found for HDL (c ² = 0.21, p
<0.001), VLDL (c ² = 0.10, p = 0.010) and hypertension (c ² = 0.14, p = 0.015). Finally, to
complete pleiotropy found between VLDL - triglycerides it means that these phenotypes
are controlled by a single gene or by a set of genes. Moreover, in the urban area, high
levels of cardiometabolic phenotypes were observed: 19.4% of obesity, 26.8% of
abdominal obesity, 49.1% of high body fat, and 34.90% of high blood pressure. The
prevalence of AA, AG and GG polymorphism LEPR Gln223Arg genotypes were 38.4%,
49.3%, 12.3% respectively. The LEPR Gln223Arg polymorphism in univariate analyzes
as proposed in the regression models, the Gln223Arg polymorphism was not associated
with cardiometabolic phenotypes evaluated in the univariate analyses nor in the
multivariate regression models. The significant heritability and pleiotropy were found in
the rural area, which can direct potential genetic mechanisms of cardiometabolic
phenotypes. However, LEPR Gln223Arg polymorphism was not associated with
indicators of overweight in the urban area.
Key words: Genetic predisposition to disease. Polymorphism genetic. Genetic
pleiotropy.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/739D.PDF
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GARBACCIO, Juliana Ladeira. Conhecimento e adesão às medidas de
biosegurança entre manicures e pedicures. 2013. p. 155. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais;
2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Oliveira, Adriana Cristina de
Resumo: As atividades desenvolvidas nos estabelecimentos de beleza e estética vêm
despertando a preocupação de pesquisadores quanto ao risco envolvendo a
transmissão dos vírus das hepatites B, C e da Imunodeficiência Humana. A inquietação
está na possibilidade do desconhecimento e falta de adesão entre os profissionais às
recomendações de biossegurança preconizadas por agências nacionais e
internacionais, visando à minimização do risco ocupacional. Este estudo teve por
objetivo geral: Analisar o conhecimento e a adesão entre manicures e pedicures em
relação às medidas de biossegurança e como objetivos específicos: Caracterizar o perfil
sociodemográfico de manicures/pedicures; Verificar a adesão e o conhecimento dos
profissionais às medidas de precauções padrão e o estado sorológico para as hepatite
B e C; Identificar as condições de processamento de artigos e desinfecção de
superfície; Estimar a ocorrência de acidentes com material perfurocortante; Descrever a
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conduta imediata adotada após os acidentes; Determinar os principais fatores
associados à adoção das medidas de biossegurança pelos profissionais. Tratou-se de
uma pesquisa transversal, do tipo survey, realizada no período de junho de 2012 a
março de 2013, em Belo Horizonte. A amostra foi calculada a partir de 600
estabelecimentos cadastrados, com alvará de funcionamento. Os dados foram
tabulados, tratados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences e
analisados por métodos estatísticos descritivos, teste qui-quadrado de Pearson ou
exato de Fisher e regressão logística com proporção de acertos nas questões de
adesão e conhecimento dicotomizadas pela mediana. Foram entrevistadas 235
profissionais, todas do sexo feminino, com mediana de acertos nas questões de
conhecimento às medidas de biossegurança (66%) superior à de adesão (61%). Houve
maior adesão (p < 0,05) entre as profissionais com idade acima de 31 anos (58,6%),
com menor número de filhos (60%) e mais tempo de trabalho no ramo (57,3%). O
conhecimento (p < 0,05) foi melhor para aquelas com capacitação em cursos diversos
(54,8%). Obteve-se maior adesão e conhecimento entre aquelas com maior
escolaridade (52,8% e 47,2%), formação regular profissionalizante (55% e 48,8%), com
capacitação em biossegurança (60% e 64,6%) (p<0,05), maior tempo de trabalho no
salão (59,8% e 46,4%) (adesão/p < 0,05), menor carga de trabalho/dia (57,1% e 47,6%)
e com emprego formal (66,7% e 63%). A adesão à higienização das mãos foi menor
(60%) comparada ao reconhecimento da importância do procedimento (93%). Houve
baixa adesão aos equipamentos de proteção individual (28,5%). As
manicures/pedicures citaram a ocorrência de acidentes com material perfurocortante
ocupacional (55,7%) com conduta imediata referida incorreta pela maioria. Apenas
38,3% das manicures relataram cobertura vacinal completa contra hepatite B. Foi
detectada sorologia positiva para o anti-HCV para 1,3% profissionais e anti-HBc total
para 4%. O método de esterilização de artigos mais citado foi o calor seco (61,7%) e
53% apontaram a autoclave como o recomendado. Esquecimento e falta de tempo para
ir à uma unidade de saúde (36,6%) foi o principal fator para a não adesão às medidas
de biossegurança. Esta pesquisa reforça a necessidade do desenvolvimento de
protocolos mais detalhados acerca das medidas de biossegurança para o segmento da
beleza e estética, pelo potencial risco de transmissão de doenças de impacto social.
Palavras-chave: Centro de embelezamento e estética. Exposição a agentes biológicos.
Podiatria.

Abstract: The practice inside Beauty and Aesthetic establishments have attracted the
concern of researchers regarding the risk involving the transmission of hepatitis B, C
and Human Immunodeficiency. The anxiety stays on the possibility of ignorance of the
professionals and their lack of adherence to recommendations of biosafety preconized
by national and international agencies, in order to minimize occupational risk and to the
customers. This study aimed in general: to analyze the knowledge and adherence of
manicures and pedicures to biosafety recommendations; and as specific objectives: to
characterize the demographics of manicures / pedicures; to check adherence and
knowledge of the professional to the standard precautions actions and the state of
serology for hepatitis B and C; identify the processing conditions of materials and
disinfection of surfaces; estimate the frequency of accidents with sharp materials;
describe the procedure adopted immediately after the accident; determine the main
factors associated with the adoption of biosafety actions by the professionals. This was
a cross-sectional survey, realized between June of 2012 and March of 2013 in Belo
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Horizonte. The sample was calculated from the 600 establishments registered officially.
Data were tabulated, processed by the Statistical Package for the Social Sciences and
analyzed using descriptive statistics, chi- square test or Fisher's exact test and logistic
regression, with proportion of right answers on the questions of adherence and
knowledge, split by the mean. 235 professionals were interviewed, all female, with a
median of correct answers in the knowledge issues to biosafety actions (66%) higher
than the adherence (61%). There was greater adherence (p<0.05) among professionals
older than 31 (58.1%), with fewer children (60%) and more time working in this sector
(57.3%). The knowledge (p <0.05) was higher for those with training in various courses
(54.8%). It was also notice a greater involvement and knowledge among those with
higher education (52.8% and 47.2%), regular occupational training (55% and 48.8%),
with training in biosafety (60% and 64.6%) (p<0.05), longer work in the sector (59.8%
and 46.4%) (adherence / p <0.05), reduced workload/day (57.1% and 47.6%) and formal
employment (66.7% and 63%). Adherence to hand hygiene was lower (60%) compared
to the recognition of the importance of the procedure (93%). There was poor adherence
to personal protection equipment (28.5%). The manicures/pedicures have reported the
occurrence of occupational injuries with sharp materials (55.7%) with incorrect
immediate actions by the majority. Only 38.3% of the manicures reported complete
vaccination coverage for hepatitis B. It was detected serologically positive for anti-HCV
for 1,3% professionals and total anti-HBc for 4%. The method of sterilizing materials
most cited was dry heat (61.7%) and 53% indicated the autoclave as recommended.
Lack of information (23.8%), forgetfulness and lack of time to go to a health facility
(36.6%) were the main factors for non-adherence to biosafety procedures. This research
reinforces the need to develop more detailed protocols about biosafety procedures for
the segment of beauty and aesthetics, due to the potential risk of transmission of
diseases with social impact.
Key words: Beauty and aesthetics stablishment. Podiatry. Exposure to biological
agents.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-9GFK5W

Nº de Classificação: 18873
QUITES, Humberto Ferreira de Oliveira. Avanços e desafios do programa de
controle da esquistossomose em municípios do Vale do Jequitinhonha em Minas
Gerais. 2013. p. 132. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade
Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Gazzinelli, Andréa
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar a organização e a operacionalização
das ações de vigilância e controle da esquistossomose após o processo de
descentralização nos 25 municípios endêmicos pertencentes à Gerência Regional de
Saúde (GRS) de Pedra Azul, Minas Gerais. Foi realizado um estudo avaliativo do tipo
normativo sobre as ações de vigilância e controle da esquistossomose realizada pelo
Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), sendo calculado o Grau de
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Implantação (GI) para cada município. Foram utilizados questionários estruturados com
os gestores responsáveis pela coordenação do PCE, pela coordenação da Atenção
Básica, pela Secretaria Municipal de Saúde em um total de 75 profissionais. Foram
realizadas distribuição de frequências, médias, medianas e desvios-padrão para
relacionar os aspectos das ações de controle da doença no programa e na Atenção
Básica. Além destes, foram entrevistados um profissional de saúde, médico ou
enfermeiro, da Estratégia Saúde da Família (ESF) (n=97). Utilizou-se a análise de
Modelos de Variáveis Latentes para definir um escore a fim de avaliar a qualidade da
assistência prestada relacionada ao diagnóstico, tratamento e controle da
esquistossomose pela ESF na Atenção Básica em Saúde (ABS) por estes profissionais.
Em relação ao GI, 72% dos municípios tiveram seus programas considerados
parcialmente implantados e os demais classificados como não implantados. Doze
municípios apresentaram a estrutura dos serviços satisfatória e apenas um na
dimensão processo. Apenas dez municípios conseguem abranger toda a sua extensão
territorial além de conviver com a eventual priorização de outras atividades em saúde.
Falta de transporte e profissionais qualificados, além de recursos financeiros para
desempenharem suas atividades com qualidade apesar do suporte da regional de
saúde. Não existe uma relação explícita entre o GI do PCE e a qualidade das atividades
desenvolvidas na ESF relacionadas ao controle da esquistossomose. Municípios
classificados como parcialmente implantados distribuíram-se sem grandes diferenças
quanto aos escores da avaliação da qualidade da ESF como crítico (28,0%),
insatisfatório (28,0%), satisfatório (11,0%) e excelente (33,0%). Dentre as atividades
pouco utilizadas pelas equipes da ESF destacam-se a falta de estratégias para
combater a infecção, a não utilização do método diagnóstico Kato-Katz e o recebimento
insuficiente de material. Nossos resultados indicam que as ações de vigilância e
controle da esquistossomose em nível municipal na GRS investigada não acontecem de
forma sistemática, planejada e integrada, comprometendo a qualidade e a
resolutividade da assistência e controle da esquistossomose na população. Ainda
existem poucas estratégias de vigilância e controle da infecção na APS nesta área
endêmica. Não há uniformidade das ações e uma integração efetiva entre estes
profissionais e o PCE. Faltam acompanhamento e avaliação na execução nas
atividades realizadas. Este cenário associado aos problemas sociais e estruturais do
município favorece a permanência desta endemia na região.
Palavras-chave: Esquistossomose mansoni. Programa saúde da família. Vigilância
epidemiológica.

Abstract: This study aims to analyze the organization and operation of surveillance and
control of schistosomiasis after the decentralization process in the 25 endemic
municipalities belonging to the Regional Health Management (SWM) of Pedra Azul,
Minas Gerais. We conducted an normative assessment study on surveillance and
control of schistosomiasis held by the Schistosomiasis Control Program (SCP) and
calculating the Degree of Implementation (DI) for each municipality. We used structured
questionnaires with managers responsible for coordinating the SCP, the coordination of
primary care, the Municipal Health Bureau on a total of 75 professionals. Were
performed frequency distribution, mean, median and standard deviations relate to
aspects of control of the disease in the program and Primary Care. Besides these, we
interviewed a healthcare professional, doctor or nurse, the Family Health Strategy (FHS)
(n = 97). We used analysis of Latent Variable Models to define a score to assess the
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quality of care related to the diagnosis, treatment and control of schistosomiasis by the
FHS in Primary Health Care (PHC) by these professionals. In relation to DI, 72% of
municipalities had their programs considered partially implemented and the remaining
classified as nondeployed. Twelve counties had the structure of services and only one
satisfactory as the dimension process. Only ten municipalities can cover all its territorial
extension besides livingwith the possible prioritization of other health activities. Lack of
transportation and qualified professionals, and financial resources to carry out their
activities with quality despite the support of regional health. There is not a direct
relationship between the DI of SCP and quality of activities related to schistosomiasis
control in the FHS. Municipalities classified as partially deployed distributed without
great differences in the scores of quality evaluation of FHS as critical (28.0%),
unsatisfactory (28.0%), satisfactory (11.0%) and excellent (33.0 %). Among the activities
underused by FHS teams highlight the lack of strategies to combat the infection, not
using the Kato-Katz method diagnosis and receiving insufficient material. Our results
indicate that the surveillance and control of schistosomiasis at the municipal level in
SWM not happen investigated systematically planned and integrated, compromising the
quality andoutcomes of care and control of schistosomiasis in the population. Yet there
are few strategies for surveillance and control of infection in endemic area in this PHC.
There is no uniformity of actions and an effective integration between these
professionals and the SPC. Insufficient monitoring and evaluation activities in the
implementation. This scenario associated with social and structural problems of the
municipality favors the permanence of this endemic region.
Key words: Schistosomiasis. Government program. Epidemiologic methods.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-9B6HMR

Nº de Classificação: 18940
DAMASCENO, Quésia Souza. Aspectos epidemiológicos e microbiológicos
relacionados à colonização de pacientes por microorganismo multirresistentes
em Unidade de Terapia Intensiva. 2013. p. 115. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Oliveira, Adriana Cristina de
Resumo: A resistência bacteriana constitui um problema mundial de saúde pública. A
colonização e/ou infecção por bactérias resistentes se destacam nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI), podendo os pacientes carrearem esses micro-organismos por
tempo variado. Objetivou-se determinar os aspectos epidemiológicos e microbiológicos
relacionados à colonização de pacientes por bactérias resistentes em UTI e após alta
hospitalar. Tratou-se de uma coorte prospectiva em UTI adulto de dois hospitais de
Belo Horizonte e na comunidade. Foram monitorados todos os pacientes colonizados
e/ou infectados por bactérias resistentes durante permanência hospitalar e após alta
(com avaliação dos contatos familiares) de abril de 2012 a fevereiro de 2013. Os dados
demográficos e clínicos foram obtidos dos prontuários. Foi rolado um swab estéril em
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mucosa nasal, virilha e períneo. As amostras microbiológicas foram cultivadas em
meios seletivos a 37°C por 48 horas. Realizaram-se testes de identificação (Vitek) e
antibiograma pelo método de Bauer-Kirby (Vancomicina, imipenem, cefoxitina,
ciprofloxacina e Cefalosporinas de terceira geração) e concentração inibitória mínima
(MIC) da vancomicina para os Staphylococcus aureus. Para a caracterização das
amostras, utilizaram-se a reação em cadeia da polimerase (PCR), sequenciamento e a
técnica semiautomatizada de rep-PCR (Diversilab). Totalizaram-se 53 casos de
colonização. Destes, 26 evoluíram para infecção por bactérias resistentes semelhantes
fenotipicamente. A cocolonização por Gram-negativo e Gram-positivo foi verificada em
74,0% dos pacientes. Os micro-organismos identificados em colonização foram:
Acinetobacter baumannii (51,0%) e Pseudomonas aeruginosa (32,0%) resistentes aos
carbapenêmicos, Klebsiella
pneumoniae ESBL (38,0%) e/ou produtoras de
carbapenemases (5,6%), Enterococcus faecalis resistentes à vancomicina - VRE
(43,0%) e Staphylococcus aureus resistentes à oxacillina - ORSA (7,5%). Nas
infecções, identificaram-se Acinetobacter baumannii (34,6%) e Pseudomonas
aeruginosa (11,5%) resistentes aos carbapenêmicos, Klebsiella pneumoniae ESBL
(27,0%) ou produtoras de carbapenemases (7,7%) e VRE (19,0%). Para ORSA não
foram registradas infecções. O uso de antimicrobianos (p = 0,01) e dispositivos
invasivos (ventilação mecânica e sonda nasogástrica) (p= 0,03) foi relevante na
ocorrência de infecção por Acinetobacter baumannii resistente aos carbapênemicos de
fenótipo semelhante àquele identificado na colonização. O tempo médio de redução da
carga microbiana variou de 27 a 41 dias (7,0 a 1,0 log10 UFC/ml). Entre os pacientes
colonizados 45,0% (24/53) apresentaram redução da carga microbiana e 8 evoluíram
para óbito até a alta hospitalar. Entretanto, 39,0% (21/53) dos pacientes permaneceram
colonizados até a alta. Destes, 20 foram monitorados na comunidade, verificando-se a
persistência de um caso de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemases e
outro de VRE em posterior reinternação. O uso de polimixina E em UTI associou-se à
redução da carga microbiana relacionada à colonização por bactéria Gram- negativa
(p= 0,0001). Para quatro contatos familiares avaliados, identificaram-se apenas
componentes da microbiota normal. Entre os pacientes colonizados, verificou-se
importante redução da carga microbiana não implicando total descolonização, mas
provável declínio do micro-organismo em níveis pouco detectáveis em meios de cultivo,
com possibilidade de menor disseminação.
Palavras-chave: Farmacorresistência bacteriana. Infecção hospitalar. Portador.

Abstract: The bacterial resistance is a global public health concern. The colonization
and/or infection with resistant bacteria are highligthed in Intensive Care Unit (ICU).
These microorganisms generally are carried by patient for different times. It was
aimed to determine the epidemiological and microbiological characteristics of patient
colonization with multidrug- resistant bacteria in Intensive Care Unit (ICU) and after
hospital discharge. It was a prospective cohort of patients colonized and/or infected
with multidrug-resistant bacteria at two adult ICUs from hospitals in Brazil and after
discharge with evaluation of familiar contacts (April 2012- February 2013). Data were
collected from chart review. Nasal cavity, groin and perineum swab were performed and
cultured in selective media for 48 h at 37ºC. Tests were performed for identification
(Vitek - BioMérieux), antibiogram - Bauer-Kirby method ( Vancomycin, imipenem,
cefoxitin, ciprofloxacin and third generation cefalosporins) or Minimum Inhibitory
Concentration was used for Staphylococcus
aureus. For samples characterization
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were performed Polymerase Chain Reaction (PCR), sequencing and rep-PCR
(Diversilab). Statistical analysis was performed. There were 53 cases of colonization,
and 26 of these resulted in infection. The cocolonization with Gram-negative and
Gram-positive microorganisms were verified with patients (74%). In colonization were
identified imipenem- resistant Acinetobacter baumannii
(51%),
Pseudomonas
aeruginosa (32%), Klebsiella pneumoniae ESBL (38%) or imipenem resistant (5.6%),
vancomycin-resistant Enterococcus faecalis
(43%), and oxacillin-resistant
Staphylococcus aureus (7.5%). In infection Acinetobacter baumannii (34,6%) and
Pseudomonas aeruginosa (11,5%) resistant to carbapenems, Klebsiella pneumoniae
ESBL (27,0%) or carbapenemases producing (7,7%) and VRE (19,0%). For ORSA
were not registered infections. The antimicrobial (p = 0,01) and medical devices (p =
0,03) were important in infection occurrence by carbapenem resistant Acinetobacter
baumannii with similar phenotype of those registered in colonization. The mean time
of microbial load decreasing ranged from 27 to 41 days (7,0 to 1,0 log10 CFU/ml).
Among colonized patients 45,0% (24/53) showed microbial load reduction and 8 died
until hospital discharge. However, 39,0% (21/53) of patients were colonized until
hospital discharge. In the community 20 patients were followed with persistance of one
colonization case by Klebsiella pneumoniae producing carbapenemases and one
colonization case by VRE with hospital readmission. The use of polimixin E in ICU
related to microbial load decreasing of Gram-negative bacteria (p = 0,0001). For four
familiar contacts were verified only normal microbiota. Among colonized patients was
verified important microbial load decreasing in low level with possibility of reducing
microorganisms spread.
Key words: Hospital infection. Drug resistance bacterial. Carrier.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/741M.PDF

Nº de Classificação: 19004
ARAUJO, Meiriele Tavares. Práticas cotidianas do serviço de atendimento móvel
de urgência. 2013. p. 105. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de
enfermagem
Orientador: Alves, Marília
Resumo: O SAMU é um dos componentes da atenção pré-hospitalar, o qual tem seu
surgimento e crescimento, no Brasil, associado à necessidade de minimização de
óbitos e sequelas em consequência de atendimentos inadequados às situações de
urgência no ambiente extrahospitalar. Esse serviço possui particularidades e
minudências em seu contexto de trabalho interno e externo, ou seja, no próprio serviço
em si bem como em suas relações com os demais serviços da rede de saúde,
considerados aqui como serviços tradicionais. Nesse sentido, esta pesquisa qualitativa,
com base no referencial teórico pós-estruturalista buscou analisar os discursos
hegemônicos incorporados nas práticas cotidianas dos profissionais do SAMU de Belo
Horizonte, de forma a configurar as relações de visibilidade e reconhecimento. Como
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recurso metodológico e analítico, empregamos a análise crítica do discurso presente
nas entrevistas semiestruturadas realizadas com profissionais das diferentes categorias
constantes no serviço, buscando traçar como os discursos presentes no dia a dia desse
serviço acontecem. Foi possível encontrar nas Práticas Cotidianas a presença de
discursos hegemônicos que legitimam as relações de dominância no serviço, bem como
o papel preponderante dos atores humanos e não humanos na perpetuação dessas
relações de dominância, contribuindo para a manutenção dos discursos de verdade, o
controle e vigilância dos profissionais e suas atuações. Outros pontos de destaque
foram as ambivalências entre os discursos de visibilidade e do reconhecimento, uma
vez que nem sempre ser visível é ser reconhecido socialmente. Essa visibilidade possui
intercambiações com a realização da classificação dos sujeitos e a manutenção dessa
nesse contexto do serviço cotidiano o que gera pré concepções sobre os sujeitos. Ainda
com relação à visibilidade é possível inferir que existe uma simetria na visibilidade e
reconhecimento de alguns profissionais e a invisibilidadepara outros no SAMU. Este
estudo, ao mesmo tempo em que cumpriu parcialmente com o objetivo proposto, serviu
como um ponto de chegada em um formato diferente de analise desse serviço e aponta
para vários pontos de saída dentro de uma gama de possibilidades dedesenvolvimentos
de outras pesquisas sobre o SAMU, as práticas e o cotidiano de trabalho, numa
vertente mais reflexiva e crítica, buscando superar apenas as descrições.
Palavras-chave: Atitudes e práticas. Conhecimentos. Serviços médicos de emergência.

Abstract: SAMU is a component of pre-hospital care that it is rising and growing in
Brazil. It happen because it is necessary to minimize deaths and sequelae as a result of
inadequate emergencies care in extra-hospital environment. This service has
particularities and minutiae in internaland external work. These actual services as well
as their relations with other health services in the health network are considered as not
traditional services. This qualitative research are based on the theoretical framework
post-structuralism seeks to analyze the hegemonic discourses embodied in the daily
practices of SAMU professionals´ in Belo Horizonte, Minas Gerais states, Brazil, in order
to configure the relations of visibility and recognition. As methodological and analytical
resource was employed a critical discourse analysis in semistructuredinterviews with
professionals from different categories in the service, in order to describ how the
discourses present in everyday life happen. Be found in Everyday Practice the presence
of hegemonic discourses that legitimize the dominance relationships in service as well
as the key role of human and non-human actors in perpetuating these
dominancerelationships, contributing to the maintenance of truth discourses, control and
supervision of professionals and their performances. Other points highlighted were the
ambivalence between the discourses of visibility and recognition, since not always be
visible is to be socially recognized. This visibility has exchanges with the classification of
subjects and maintain this in the context of the daily service. The classification behavior
can generates pre conceptions about this subject classified. Also regarding visibility is
possible to infer that there is symmetry in the visibility and recognition of some
professionals and invisibility to others in the SAMU. This study, while it partially fulfilled
with the proposed objective, served as a point of arrival in a format different from that
service analysis and points to several exit points within a range of possibilities for
developments on the other researches about SAMU, practice and daily work, in a more
reflective and critical, just trying to overcome the descriptions.
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Key words: Health knowledge Attitudes and practice. Emergency medical services.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-99BG9D
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FERNANDES, Maria Teresinha de Oliveira. A rede de atenção à saúde para o
cuidado à pessoa idosa na atenção primária: um modelo teórico. 2013 . p. 208.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas
Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Orientador: Soares, Sônia Maria
Resumo: A dinâmica dos serviços públicos de saúde tem incrementado a discussão de
redes de atenção à saúde. No Sistema Único de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte
(SUS-BH) há uma rede de atenção à saúde hierarquizada. Para o cuidado ao idoso
esta rede é traduzida em fluxograma de atendimento ao idoso. Os profissionais da
atenção primária constroem uma rede para cuidar do idoso, relativa às suas interações,
num contexto marcado por facilidades e barreiras, objetivando responder às demandas
emergentes para estabelecer cuidados. O objetivo geral deste estudo foi desenvolver o
modelo teórico do cuidado ao idoso na Rede de Atenção à Saúde a partir da Atenção
Primária em Saúde do SUS-BH. E os objetivos específicos: analisar a rede de atenção
à saúde estabelecida na Atenção Primária em Saúde para o cuidado à pessoa idosa do
SUS-BH; identificar interações estabelecidas a partir do fluxo de atendimento ao idoso
no SUS-BH; analisar como as interações interprofissionais e interserviços influenciam
no processo das redes de atenção à saúde do idoso e na integralidade do cuidado ao
idoso. Trata-se de pesquisa qualitativa de natureza descritiva e exploratória
fundamentada na Teoria Fundamentada nos Dados. A coleta de dados ocorreu entre
novembro e dezembro de 2011, em dois grupos amostrais, cujos instrumentos foram
grupo focal e entrevista, totalizando 20 profissionais da APS e do Centro de
Reabilitação de Assistência Social do Distrito Sanitário Noroeste, interrompendo com a
saturação dos dados. Respeitaram-se os preceitos éticos. A análise dos seguiu o
processo de codificação aberta, axial, seletiva, emergindo as seguintes categorias:
operando a rede de cuidados ao idoso na APS, discutindo o contexto de atendimento
ao idoso, percebendo barreiras e facilidades do novo cuidado, refletindo sobre as
interações profissionais no contexto da rede de cuidados ao idoso; buscando formas de
gerenciar o cuidado ao idoso; construindo a rede de cuidados ao idoso na APS. Dessas
categorias chegou-se à categoria central: A Rede de Atenção à Saúde desenvolvida
para o cuidado à pessoa idosa na Atenção Primária do SUS-BH, cujo modelo teórico foi
validado pelo terceiro grupo amostral. O rigor metodológico necessário da TFD e a
dinâmica de circularidade tornam o modelo desenvolvido passível de criticas e
sugestões para a continuidade de seu aprimoramento. Sendo assim, não se pode
afirmar que o modelo está construído. Há possibilidades de crescimento, de motivar o
surgimento de outras inquietações por parte de pesquisadores e profissionais que
possam (re)construir (re)significar práticas profissionais e influenciar políticas públicas
capazes de fortalecer a atenção à pessoa idosa e qualificar o cuidado.
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Palavras-chave: Cuidado. Idoso. Redes de atenção à saúde.

Abstract: The dynamics of public health services has increased the discussion of health
care networks. Health System in the Municipality of Belo Horizonte (SUS-BH) is a
network of health care hierarchical. To care for the elderly this network is translated into
"flowchart senior care." The primary care professionals build a network to take care of
the elderly concerning their interactions, in a context of facilities and barriers, aiming to
meet the emerging demands to establish care. The aim of this study was to develop a
theoretical model of elderly care in the Network of Health Care from Primary Health
SUS-BH. And the specific objectives: to analyze the network of health care established
in the Primary Health Care for the elderly SUS-BH; identify interactions established from
the flow of senior care in the SUS-BH; analyze how interprofessional interactions and
influence the process of inter-networks of health care for the elderly and comprehensive
care to the elderly. It is a qualitative descriptive and exploratory in nature based on the
Grounded Theory. Data collection occurred between November and December 2011,
using two sample groups, whose instruments were the focus group and individual
interviews, totaling 20 professionals APS and Rehabilitation Center of Social Health
District Northwest, interrupting with data saturation. Respected to the ethical. Data
analysis was concurrent with the collection, following the process of open coding, axial,
selective, emerging the following categories: operating a network of care to the elderly in
the APS, discussing the context of elderly care, barriers and realizing the new care
facilities reflecting on professional interactions in the context of health care network for
the elderly; seeking ways to manage care for the elderly; building a network of care to
the elderly in the APS. These categories came to the central category: Network Health
Care developed to care for the elderly in Primary SUS-BH, whose theoretical model was
validated by the third sample group. The methodological rigor required of PDT and
dynamic circularity make the model developed subject to criticism and suggestions for
continuing improvement. Thus, one can not say that the model is built. There are
opportunities for growth, to motivate the emergence of other concerns on the part of
researchers and professionals who can (re) build (re) define professional practices and
influence public policies to strengthen attention to elder care and qualify.
Key words: Elderly care networks. Health care. Primary care.
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de municípios
endêmicos do Estado de Minas Gerais na atenção à hanseníase por meio de uma
metodologia de avaliação do grau de orientação dos serviços da atenção primária à
saúde na realização das ações de controle da hanseníase. Trata-se de uma pesquisa
que possui duas etapas, sendo a primeira um estudo metodológico de elaboração e
validação de um instrumento de medida e a segunda etapa uma pesquisa avaliativa,
realizada em três municípios mineiros, para medir a presença e a extensão dos
atributos da atenção primária à saúde (APS) no controle da doença. O estudo
metodológico foi desenvolvido em quatro etapas: 1. Construção do "Instrumento de
avaliação do desempenho da atenção primária nas ações de controle da hanseníase"
em quatro versões destinadas para os gestores, profissionais de saúde (médicos e
enfermeiros), agentes comunitários de saúde (ACS) e usuários; 2. Validação de face e
de conteúdo por especialistas; 3. Realização do pré-teste no município de Betim nos
meses de junho e julho de 2012; 4. Validação de construto, confiabilidade e
fidedignidade. A coleta de dados da pesquisa foi realizada nos municípios de Almenara,
Teófilo Otoni e Governador Valadares, nos meses de julho a dezembro de 2012. Os
participantes da pesquisa foram: 380 ACS, 124 médicos e enfermeiros, 14 gestores e
31 usuários. Para a validação de construto foi utilizada a análise de fatores exploratória;
a medida de consistência interna dos itens foi determinada pelo alfa de Cronbach e a
estabilidade no tempo pelo teste de Wilcoxon e Coeficiente de Correlação Intraclasse
(ICC). Na pesquisa avaliativa, foram atribuídos escores geral, essencial e derivado, bem
como para cada atributo da APS (porta de entrada, acesso, atendimento continuado,
integralidade dos serviços disponíveis e prestados, coordenação, orientação familiar,
orientação comunitária e orientação profissional). Os escores médios acima de 6,6
correspondem à alta orientação dos serviços de APS para a realização das ações de
controle da hanseníase (ACH). O software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) for Windows versão 17 foi utilizado para o tratamento estatístico: estatística
descritiva (medidas de tendência central, de posição e dispersão) e analítica (teste de
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney). Adotou-se 5% como nível crítico para a rejeição da
hipótese nula. Resultados do estudo metodológico: o instrumento destinado aos ACS
apresentou validade de construto, confiabilidade e estabilidade teste-reteste, sendo
considerado válido e confiável para avaliar o desempenho da APS na atenção à
hanseníase. As demais versões apresentaram validade de construto em espelho à
versão do ACS e medidas de fidedignidade aceitáveis. Os resultados da pesquisa
avaliativa foram apresentados por cada cenário. Almenara: todos os informantes
atribuíram escores acima de 6,6 na medida da orientação geral e essencial dos serviços
de APS para a realização das ACH. No entanto, os gestores, ACS e usuários
identificaram fragilidades nos atributos que compõem o escore derivado (orientação
familiar, comunitária e profissional). Não houve diferenças estatisticamente significantes
entre os informantes na avaliação do desempenho geral, essencial e derivado da APS
na atenção à hanseníase. Teófilo Otoni: Em relação ao escore geral, 42,9% dos
gestores; 43,6% dos médicos e enfermeiros; 71,5% dos ACS avaliaram o serviço como
fortemente orientado para a realização das ACH na APS. Os profissionais foram os
únicos informantes que identificaram fragilidades no escore derivado (média=5,7).
Verificou-se diferenças estatisticamente significantes entre os informantes na avaliação
do desempenho geral, essencial e derivado da APS na atenção à hanseníase e nos
atributos acesso, atendimento continuado e orientação comunitária.Governador
Valadares: Em relação ao escore geral, 60% dos gestores; 70,4% dos médicos e
enfermeiros; 70,3% dos ACS e 42,9% dos usuários avaliaram o serviço como
fortemente orientado para a realização das ACH na APS. O escore essencial
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apresentou média acima de 6,6 e somente os usuários avaliaram negativamente o
escore derivado, que qualifica atenção realizada na APS. Não houve diferença
estatisticamente significante entre os informantes na avaliação dos escores geral,
essencial e derivado. No entanto, foi verificado que a mediana dos escores é
significamente diferentes nos atributos porta de entrada; acesso; atendimento
continuado; integralidade dos serviços disponíveis; orientação familiar; orientação
comunitária e orientação profissional. Verificou-se que há diferença estatisticamente
significante no escore geral entre os municípios do estudo, sendo que Almenara possui
maior orientação da APS para a realização das ACH, seguido de Governador Valadares
e, por último, Teófilo Otoni. Conclui-se que os instrumentos desenvolvidos nessa
pesquisa podem ser considerados adequados para avaliar o desempenho da APS no
desenvolvimento das ACH, porém torna-se necessária a realização de novos estudos
para o teste das propriedades psicométricas. Em cada cenário foram identificados os
atributos que necessitam ser fortalecidos para qualificar a atuação da APS no controle
da hanseníase.
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde. Avaliação de serviços de saúde.
Hanseníase/prevenção e controle.

Abstract: The present study aims to evaluate the performance of endemic
municipalities of Minas Gerais in leprosy care by means of a methodology for assessing
the degree of orientation of primary health care in executing leprosy control actions. This
is a survey that has two stages, the first being a methodological study for developing
and validating a measuring instrument and the second stage being an evaluative survey,
conducted in three municipalities of Minas Gerais, to measure the presence and extent
of primary health care (PHC) attributes in disease control. The methodological study was
conducted in four steps: (1) Construction of the "Instrument for assessing the
performance of primary care in efforts to leprosy control" in four versions designed for
managers, health care professionals (doctors and nurses), community health agents
(CHA) and users; 2. Face and content validity by specialists; 3. Implementation of the
pre-test in the municipality of Betim during June and July 2012; 4. Construct validity,
reliability and credibility data collection survey was conducted in the municipalities of
Almenara, Teófilo Otoni and Governador Valadares, between July and December 2012.
The participants were: 380 CHA, 124 doctors and nurses, 14 managers and 31 users.
For the construct validity, exploratory factor analysis was used; the measurement of
internal consistency of the items was determined by Cronbach's alpha and the stability
over time using the Wilcoxon and Intra-Class Correlation Coefficient (ICC) test. In
evaluation research, general, essential and derived scores were assigned, for each
attribute of PHC (first contact, access, continued care, comprehensiveness of available
and provided services, coordination, family orientation, community orientation and
professional orientation). The mean scores above 6.6 correspond to high orientation of
PHC services for executing leprosy control actions (LCA). Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) for Windows version 17 was used for statistical analysis:
descriptive statistics (measures of central tendency, position and dispersion) and
analytics (Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests). We adopted a 5% critical level for
rejection of the null hypothesis. Results of methodological study: the instrument
designed for CHA has demonstrated construct validity, reliability and test-retest stability,
and is considered reliable and valid for assessing the performance of PHC in the leprosy
care. The other versions showed construct validity in the mirror version of CHA and
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measures of acceptable reliability. The results of evaluative research were presented in
each scenario. Almenara: all the informants assigned scores above 6.6 on the scale of
general guidance and essential PHC services for the implementation of LCA. However,
managers, users and CHA identified weaknesses in the attributes that constitute to the
derived score (family, community and professional orientation). There were no
statistically significant differences between informants in the assessment of general and
essential performance derived from APS in leprosy care. Teófilo Otoni: In relation to the
overall score, 42.9% of managers; 43.6% of doctors and nurses; 71.5% of CHA rated
the service as strongly oriented towards the achievement of LCA in PHC. Professionals
were the only informants who identified weaknesses in derived score (mean = 5.7).
There were statistically significant differences between informants in the assessment of
general and essential performance derived from the PHC in leprosy care and access,
continued care and community orientation attributes.Governador Valadares: In relation
to the overall score, 60% of managers; 70.4% of doctors and nurses; 70.3% of CHA and
42.9% of users rated the service as strongly oriented towards the achievement of LCA in
PHC. The key score showed an average above 6.6 and only the derived score rated
negatively by the users qualifies for the attention of PHC. There was no statistically
significant difference between the informants in the assessment of general, essential
and derived scores. However, it was found that average score is significantly different
when compared to scores of attributes such as first contact; access; continued care;
comprehensiveness of available services; family orientation; community and
professional orientation. It was found that statistically, there is a significant difference in
overall score between the municipalities included in the study, and that, Almenara has
received majority of the orientation of PHC in order to execute LCA, followed by
Governador Valadares and lastly, Teófilo Otoni. We conclude that the tools developed in
this research may be appropriate to evaluate the performance of PHC in the
development of LCA, but it is necessary to conduct further studies to test the
psychometric properties. In each scenario the attributes that need to be strengthened to
empower the performance of PHC in leprosy control were identified.
Key words: Leprosy/prevention and control. Primary health care. Health services
evaluation.
Acesso remoto ao texto integral:
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Resumo: Em face da magnitude das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no
contexto mundial, o Ministério da Saúde implantou em 2006, o projeto VIGITEL Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para doenças crônicas por Inquérito
Telefônico, em 27 capitais do País. Com o VIGITEL houve melhoria na qualidade das
informações epidemiológicas,porém, aspectos subjetivos sobre as maneiras de agir e
viver a saúde, individual e coletivamente, considerando-se o ponto de vista das
pessoas, não haviam ainda sido incluídos nos dados e estudos dele provenientes.
Percebeu-se a necessidade de incluir novas metodologias que buscassem a
compreensão da dimensão da escolha e de adesão a modos de vida saudáveis, bem
como da visão de risco de cada um dentro de seus contextos sociais específicos de
vida, pois a informação por si só não modifica maneiras de se cuidar em saúde. Este
estudo objetivou interpretar as reflexões de grupos focais, de pessoas da amostra do
VIGITEL, 2008, para desvelar representações sobre proteção e riscos relacionados às
DCNT e compreender, em narrativas individuais, representações contidas nas
trajetórias de vida de pessoas, que também participaram da amostra do VIGITEL,
2010, ambos em Belo Horizonte, Minas Gerais, desvelando suas maneiras de viver e
cuidar da saúde, incluindo risco, promoção da saúde e prevenção das DCNT. Tratase de uma pesquisa qualitativa que utilizou a teoria das Representações sociais como
referencial metodológico e a análise estrutural de narração como método de análise dos
dados. Os resultados mostraram que idade e hereditariedade são fatores relacionados
às DCNT, e fazem parte do espectro das informações científicas sobre elas, no
entanto, parecem não dar sentido a uma postura de cuidado e autocuidado, tanto
quanto o risco experimentado pelos sujeitos. Há diferenças nas formas de viver e
promover a saúde entre as faixas etárias que podem ser compreendidas, à luz do fato
de, a representação da associação de DCNT com a idade, ser mais profunda do que a
representação do caráter hereditário destes agravos. A visão de risco dos sujeitos e
grupos está fundamentada na vivência, experiências e interações sociais e, portanto,
se referem ao risco sociológico. O risco é em parte contingência e escolha, mas não
é possível fazer sempre escolhas saudáveis ou isentas de riscos, independente de
conhecê-los. A base para o cuidado coerente com um modo positivo de viver e
cuidar da saúde dependerão do aprendizado sobre a forma de viver e cuidar da
saúde, que, desde a infância, foram experimentados pelos sujeitos. A incompreensão
da fisiopatologia das DCNT, e a profundidade das representações de doença e morte,
relacionadas às doenças transmissíveis, respondem, em parte, pela dificuldade de
prevenção das DCNT. A representação central do cuidado à saúde se relaciona com o
cuidado médico, com o consumo de consultas e exames e está mais coerente com o
modelo assistencial médico centrado, que se pretende superar com o modelo da
promoção da saúde.
Palavras-chave: Pesquisa qualitativa. Promoção da saúde. Risco.

Abstract: Given the magnitude of chronic no communicable diseases (NCDs) in the
global context, the Brazilian Ministry of Health established in 2006, the VIGITEL project Surveillance of Risk and Protective Factors for Chronic Diseases by telephone survey,
in 27 cities of the country. With the VIGITEL there was improvement in the quality of
epidemiological information, however, subjective aspects about ways to act and live
health, individually and collectively, considering the point of view of the subjects, had
not yet been included in the data and studies from it. It was realized then the need to
include new methodologies that seek to understand the dimension of choice and
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adherence to healthy lifestyles, as well as the vision of one's own risk within their
social contexts of life, because the information by itself does not modify the ways of
health care. This study aimed to interpret reflections from focus groups, people from the
2008 VIGITEL sample to unveil representations about protection and risks related to
NCDs and understand, in individual narratives, representations contained in the
trajectories of people's lives from the 2010 VIGITEL sample too, both in Belo
Horizonte, Minas Gerais, unveiling their ways of living and caring their health,
including risk, health promotion and prevention of NCDs. This is a qualitative
research that used the theory of Social Representations as methodological framework
and structural analysis of narrative as a method of data analysis. The results showed
that age and heredity are factors related to NCDs, and are part of the scientific
information about them, however, they seem not to give sense of care and healthy
lifestyle, as well as the risk experienced by the subjects. There are differences in
the ways of living and promoting health among age groups that can be understood
with the fact of the representation of association of NCDs with age being deeper than
the representation of hereditary of NCDs. The view of risk of the groups and subjects
is grounded in their experiences, and social interactions and therefore refer to the
sociological risk. Risks are partly contingency and choice, but is not always possible to
make healthy or free of risks choices, knowing them or not. The basis for consistent care
with a positive way of life and health will depend on learning about the way of living and
health care, which, from childhood, were experienced by the subjects. The lack of
understanding of the path physiology of NCDs, and the depth of representations of
illness and death related to communicable diseases, respond, in part, by the difficulty
of preventing NCDs. The central representation of health care relates to medical
care with the medical consultations and examinations, and is more coherent with
the biomedical model that aims to overcome with the model of health promotion.
Key words: Risk. Health promotion. Qualitative research.
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Resumo: A saúde materna determinada pelo estado nutricional da mulher pode
influenciar adversamente o crescimento e o desenvolvimento intrauterino e na infância.
Também está relacionada à saúde reprodutiva e a viabilidade da gestação. Condições
extremas, como desnutrição e obesidade, coexistem em países de baixa e de média
renda, como o Brasil, que está vivenciando a transição nutricional de forma muito
rápida. Assim, investigou-se as relações entre o estado nutricional materno e a
ocorrência de desfechos reprodutivos, utilizando a base de dados de um inquérito
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representativo da população brasileira. Trata-se de estudo transversal que analisou
dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS),
ocorrida em 2006, referente a 6.724 mulheres e suas gravidezes, a partir de 2001 até a
data do inquérito. A antropometria das mães e das crianças foi aferida com base em
protocolos internacionais. Quando alterada, consistiu na exposição de interesse deste
estudo. Os desfechos foram eventos fatais, como aborto espontâneo, natimorto e
mortalidade, todos autorreferidos pela mãe, além da alteração nutricional das crianças,
detectada, principalmente, por meio de dois índices nutricionais: estatura-por-idade
(EIZ) e índice de massa corporal-por-idade (IMCZ), em escores z, relativos à população
de referência da Organização Mundial da Saúde. Os dados foram analisados com o
auxílio do programa Stata, versão 12. A análise dos dados foi realizada no módulo
survey, que considera a composição do delineamento complexo de
amostragem.Modelos de regressão linear, logística e de Poisson foram utilizados para
estimar as associações entre a antropometria materna inadequada e a ocorrência de
desfechos reprodutivos da gravidez e da criança (diferenças de médias, RP, OR, IC
95%, teste Wald, teste de tendência e de Wald e nível de significância de 5%), sendo
ajustados por fatores de confusão. A proporção de abortos e natimortos se
apresentou maior entre as mulheres com sobrepeso, obesidade global e abdominal.
Após ajuste, para cada aumento de uma unidade de IMC (OR = 1,05; IC 95%: 1,021,08) e RCA (OR = 1,32; IC 95%: 1,03-1,69) a chance de ter um aborto espontâneo era
maior. A obesidade abdominal esteve fortemente associada à ocorrência de natimortos
(OR = 2,91; IC 95%: 1,32-6,44), enquanto a obesidade global foi altamente preditiva da
ocorrência de abortos (OR = 2,49; IC 95%: 1,45-4,26). A obesidade central e o excesso
de peso das mulheres brasileiras mostraram forte capacidade de predizer o óbito
neonatal (OR = 3,24; IC 95%: 1,30-8,09;
OR = 2,44; IC 95%: 1,17-5,07,
respectivamente). De outro lado, a baixa estatura e a desnutrição delas foram fatores
determinantes do óbito pós-neonatal (OR = 4,08; IC 95%: 1,27-13,13; OR = 8,23; IC
95%: 2,31-29,32, respectivamente).Em relação às alterações nutricionais das crianças,
após ajustes, aquelas cujas mães apresentaram altura < 145 cm tiveram um EIZ 1,2
menor que aquelas cujas mães apresentaram altura ? 160 cm (p de tendência <
0,0001) e crianças cujas mães com IMC < 35 kg/m2 apresentaram EIZ 0,4 maior
quando comparadas com as mães eutróficas (p de tendência < 0,0001). Estes
resultados oferecem informações epidemiológicas importantes na direção de relações
entre antropometria materna alterada, principalmente entre marcadores de obesidade e
ocorrência de desfechos reprodutivos.
Palavras-chave: Antropometria. Obesidade. Saúde materna.

Abstract: Maternal health determined by women's nutritional status may negatively
influence uterine and early life growth and development. It is also associated with
reproductive health and pregnancy viability. Extreme nutritional impairment such as
under nutrition and obesity are conditions that coexist in low and middle income
countries, like Brazil, a nation that is rapidly transitioning with an emergent economy.
Thus, we investigated the relationships between maternal nutritional status and
reproductive outcomes occurrence, using data from a Brazilian population
representative survey. We conducted a cross-sectional study using DHS data from 2006
of 6,724 women and their singleton pregnancies from 2001 until data collection. Women
and children anthropometry was assessed following international protocols. Maternal
altered anthropometry was the main exposure of this thesis. The outcomes were the
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fatal events such as spontaneous abortion, stillbirth and mortality, all self-reported by the
mothers, and also the altered children nutrition, detected by two nutritional indexes,
height-for-age and body mass index in z scores from the World Health Organization
reference population. Data analysis was performed in Stata, version 12, using the
survey module, which allows to consider the complex sample design. Logistic, linear and
Poisson regression models were used to estimate associations between maternal
altered anthropometry and the reproductive outcomes occurrence (mean differences,
PR, OR, 95%CI, Wald test, trend test and statistical significance of 5%), adjusting for
confounders. Spontaneous abortion and stillbirths were more frequent among women
with overweigh, global and abdominal obesity. After adjustments, each BMI unit increase
(OR=1.05; 95%CI: 1.02-1.08) and WHR (OR=1.32; 95%CI: 1.03-1.69), the chance of
having an abortion was also increased. Abdominal obesity was strongly associated to
the stillbirth occurrence (OR=2.91; 95%CI: 1.32-6.44) while global obesity was highly
predictive of abortions (OR=2.49; 95%CI: 1.45-4.26).Brazilian women abdominal obesity
and excess of weight were strong predictors of neonatal death (OR=3.24; 95%CI: 1.308.09; OR=2.44; 95%CI: 1.17-5.07, respectively). On theother hand, their low stature and
undernourishment were determinant factors of post-neonatal death (OR=4.08; 95%:
1.27-13.13; OR=8.23; 95%CI: 2.31-29.32, respectively). The results related to the
children nutritional outcomes showed that, after adjustments, children whose
mothers'height was < 145cm had 1.2 lower HAZ than children whose mothers were
160cm tall (p-trend < 0.0001) and children whose mothers had BMI ? 35kg/m2 had HAZ
0.4 higher when compared to the mothers of normal weight (p-trend < 0.0001). These
results provide important epidemiological information in the direction of maternal altered
anthropometry, especially obesity indexes, and the reproductive outcomes occurrence.
Key words: Anthropometry. Maternal health. Obesity.
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Resumo: Trata-se de um estudo de caso múltiplos, de abordagem qualitativa, com o
objetivo de analisar o acesso a partir da atenção primária à saúde na perspectiva de
profissionais de equipes de saúde da família e usuários. O termo acesso é
compreendido do ponto de vista da busca do usuário por atendimento e sua entrada no
sistema de saúde, de como utiliza os serviços e as respostas que são dadas às suas
demandas. Os cenários de estudo foram os municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano
e Santana do Paraíso, no Estado de Minas Gerais. Participaram da pesquisa 12
profissionais de saúde de diferentes categorias e 12 usuários, sendo quatro de cada
município. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas a partir de um roteiro
semiestruturado para cada segmento estudado, gravadas em meio digital e
posteriormente transcritas e analisadas pela técnica de análise de conteúdo de Bardin.
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Os dados foram organizados em duas grandes categorias e suas subcategorias: 1. O
acesso em distintos cenários de uma regional de saúde do Estado de Minas Gerais:
senso e contrassensos; Ipatinga: insatisfação do todo e unanimidade de fatos; Coronel
Fabriciano: dicotomia de olhares; Santana do Paraíso: entre a teoria e a prática. 2. A
interrelação dos municípios mediante a retórica do acesso; O acesso na APS e o
cotidiano do trabalho: espaçamento entre o desejado e o real; Ampliação do acesso:
implicações da organização dos serviços de saúde; Amplificadores para a qualidade do
acesso. Como resultado os profissionais demonstraram acreditar que é possível
melhorar as condições de trabalho e consequentemente da oferta de serviços. O tipo de
atendimento e sua complexidade fazem a diferença no tempo de espera e capacidade
de resposta do sistema, implicando na qualidade do acesso. Os profissionais dos
municípios de Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso consideram o serviço
organizado e resolutivo, já no município de Ipatinga, existe uma rotatividade de gestão e
gerenciamento que dificulta a organização do serviço e o estabelecimento de fluxos e
rotinas. Do ponto de vista dos usuários é preciso melhorar a qualidade dos serviços,
tanto no âmbito técnico-assistencial, quanto na humanização da assistência. O longo
tempo de espera para encaminhamento e seguimento entre os níveis de atenção se
mostrou presente em todos os municípios, sendo um dos pontos a ser superado. Os
usuários do município de Ipatinga foram unânimes em demonstrar insatisfação com os
serviços, principalmente com o atendimento e abordagem ofertados. Em Coronel
Fabriciano as opiniões foram heterogêneas quanto à qualidade do atendimento, mas a
excessiva espera foi mencionada por todos. Em Santana do Paraíso os principais nós
críticos foram as filas para marcação de consulta e o despreparo da equipe para
atender a comunidade. Concluiu-se que o acesso à saúde precisa ser repensado, a
integralidade da assistência ainda se encontra aquém nos municípios estudados, o que
denota a reduzida capacidade dos serviços em dar as respostas que a população
necessita, sejam elas a maior disponibilidade de tecnologia, a redução do tempo de
espera, ou ainda a humanização do atendimento e do comprometimento ético com o
processo de saúde e doença das pessoas que buscam atendimento no SUS.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Cuidado integral à saúde.

Abstract: It is a multiple case study, qualitative approach in order to analyze access
from the primary health care professionals from the perspective of family health teams
and users. The term access is understood from the perspective of the user search for
care and its entry into the health care system, how to use the services and the answers
that are given to their demands. The study scenarios were the municipalities of Ipatinga,
Coronel Fabriciano and Santana do Paraíso, in the State of Minas Gerais. Participants
were 12 health professionals from 12 different categories and users, with four of each
municipality. The data were collected through interviews from a semi structured script for
each segment studied, recorded in digital media, transcribed and analyzed using content
analysis of Bardin. The data were organized into two major categories and
subcategories: 1. Access in different scenarios of a regional health state of Minas
Gerais: sense and counter sense; Ipatinga: dissatisfaction of all facts and unanimous,
Coronel Fabriciano: dichotomy of looks; Santana do Paraíso: between theory and
practice. 2. The interrelation of the counties upon the rhetoric of access; access the APS
and the daily work: spacing between the desired and actual; Increased access:
implications for the organization of health services; Amplifiers for the quality of access.
As a result practitioners believe that it is possible to improve working conditions and
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consequently the offering of services. The type of care and its complexity make the
difference in waiting time and responsiveness of the system improving the quality of
access. Professionals in the municipalities of Coronel Fabriciano and Santana do
Paraíso consider the service organized and decisive. On the other hand, in the city of
Ipatinga, there is a management turnover that hampers the service organization and the
establishment of flows and routines. From the users point of view the quality of the
services needs improvement, both in technical assistance, as well as in assistance
humanization. The long waiting periods for triage and follow up between the levels of
attention was present in all of the municipalities, being one of the points to be
superseded. The users from Ipatinga municipality were unanimous in demonstrating
dissatisfaction with the services, moreover with the care and offering approach. In
Coronel Fabriciano opinions were heterogeneous in what relates to care, but the
excessive wait was mentioned by all. In Santana do Paraíso, the main critical knots were
the queues to set an appointment and the lack of preparation of the team in what
concerns care for the community. The conclusion is that the health care needs to be
rethought, the integrality of the care assistance is out of the municipalities hands, which
means a reduction of care capacity in giving the answers that the population needs,
regardless if they relate to technology availability, waiting reduction, or even the caring
humanization or ethical commitment to the health or sickness processes of people that
chase SUS care.
Key words: Access. Primary healthcare. Integrality healthcare.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-9H7GB7

Nº de Classificação: 18817
BRAGA, Patrícia Pinto. Devir cuidadora de prematuro após a alta hospitalar e os
dispositivos constituintes da continuidade da atenção. 2013. p. 141. Tese de
Doutorado (Doutorado em Ciências) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas
Gerais; 2013.
Área de Concentração: Ciências da Saúde
Orientador: Sena, Roseni Rosângela de
Resumo: A realização deste estudo partiu da premissa de quea assistência pós-alta ao
prematuro configura-se em um contexto de oferta de serviços com suas distintas
tecnologias e, sobretudo, a partir da implicação e intencionalidades dos sujeitos
envolvidos na atenção. Reconhece-se que os interesses em disputa e as produções
desejantes são elementos imanentes à rede de atenção no contexto da prematuridade.
O objetivo do estudo foi analisar os dispositivos constituintes da continuidade da
atenção à criança nascida prematura nos cenários de estudo. Buscou-se também
analisar como as cuidadoras vivenciam a atenção pós-alta ao prematuro e como é a
oferta de serviços a esta população nos municípios de investigação. Optou-se por um
estudo do tipo qualitativo por permitir capturar e revelar os processos de subjetivação
imanentes à temática em análise. Este estudo foi orientado pela abordagem dos
teóricos Deleuze e Guatarri (2007) que tecem uma discussão capaz de pensar a
contemporaneidade a partir do termo rizoma. Os cenários foram três municípios
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pertencentes à Macrorregião Oeste do Estado de Minas Gerais. O trabalho de campo
foi dividido em duas fases. Na primeira, buscou-se, a partir de entrevistas com
profissionais e gestores, analisar como é a oferta de serviços paraatendimento de
crianças nascidas prematuras após a alta hospitalar. Na segunda fase do estudo, foram
realizadas entrevistas em história oral temática com dez cuidadoras. A análise dos
dados revelou os diferentes arranjos para atendimento ao prematuro nos municípios de
investigação. Identificou-se a formação de um território assistencial imbuído de
(des)encontros, encaminhamentos, fluxos conectivos, linhas de fuga, serviços
ofertados, acesso e não acesso, produções desejantes que vão compondo uma rede
rizomática, ora potencial para a continuidade da atenção, ora remetendo a uma
descontinuidade do cuidado. Identificou-se que a rede rizomática opera rumo à
continuidade da atenção, quando há oferta oportuna de serviços, constituição de
vínculo e suas produções desejantes e encaminhamentos aos diferentes serviços que
vão se mostrando necessários. A descontinuidade da atenção está, também, presente
no contexto de atenção pós-alta ao prematuro e é identificada em situações de
desencontro entre os serviços ofertados, na recusa de encaminhamento do prematuro a
serviços específicos para seu atendimento e na dificuldade de acesso ao
acompanhamento por especialistas, quando esses se fazem necessários. Nesse
contexto de assistência, foi possível identificar que o devir cuidadora de prematuro
configura uma trajetória de produções de subjetividades no qual diferentes
(des)encontros, práticas em saúde, demandas, intercorrências, fé, inseguranças,
abandono do trabalho, responsabilização, intencionalidades, reorganização da vida
cotidiana e superação tecem uma experiência vivida. A análise dos dados permite inferir
que a constituição de vínculo e o protagonismo das cuidadoras são dispositivos
constituintes da continuidade da atenção e remetem a uma produção da vida, ou seja,
uma autonomia na maneira delas levarem a vida no contexto da atenção ao prematuro
após a alta hospitalar. Há uma descontinuidade da atenção, que contribui para a
produção do adoecimento, na ausência de constituição de vínculo entre profissionais e
cuidadoras, em condições socioeconômicas desfavoráveis, quando há passividade da
cuidadora diante da atenção pós-alta ao prematuro. A produção do adoecimento remete
a uma dificuldade de adaptação à situação da prematuridade ou, ainda, uma ausência
de autonomia na maneira de levar a vida. Os resultados dessa investigação sinalizam
que o protagonismo das cuidadoras e a constituição de vínculos no contexto da
micropolítica do trabalho em saúde poderão aliados às distintas tecnologias e estruturas
disponíveis, favorecer a continuidade da atenção com vistas a uma produção da vida.
Palavras-chave: Continuidade da atenção. Prematuridade. Subjetividades.

Abstract: The execution of this study based on the proposition that the assistance postdischarge of premature infants constitutes in a context of offerof service with its distinct
technologies and, overall, based on the implication and intent of thesubjects involved in
the care. It was possible to recognize that the interests in disputeand the desiring
productions are elements imminent to the care network in the prematurity context. The
objective of the study was to analyze the devices constituent of the continuity of care to
the premature infant and how the service is offered to this population in the investigation
municipalities. A qualitative study was opted for since it permits to capture and reveal
the subjectivation processes imminent to the analyzed subject. This study was oriented
by theorists Deluze and Guatarri (2007) approach, who weave a discussion capable of
thinking about the contemporary based on the term rhizome. The sceneries were three
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municipalities from the west macro-region of the State of Minas Gerais. The field work
was divided in two phases. The first pursued, with interviews with professionals and
managers, to analyze how the premature infant care services after hospital discharge is
offered. In the second phase of the study, interviews were performed in oral history
theoretical support with ten caretakers. The analysis of the data revealed the different
arrangements for the attendance of premature infants in the investigated municipalities.
A formation of an assistance territory imbued of disencounters, forwarding, connective
flows, lines of escape, offered services, access and non-access, desiring productions
which further compose a rhizomatic network, potential for the continuance of care, or
referring to a discontinuity of the care, were identified. It was identified that the
rhizomatic network operates towards the continuity of care when there is opportune
service offer, constitution of bond and its desiring productions, and forwarding to
different services which are shown to be necessary. Care discontinuityis also present in
the context of post-discharge premature infant care and is identified in situations of
disencounter between offered services, in the refusal of forwarding the premature infant
to specific services to its attendance and in the difficulty of access to specialist
monitoring, when these are necessary. In this assistance context, it was possible to
identify that the premature infant caretaker duty configures a trajectory of subjectivity
productionsin which different disencounters, healthcare practices, demands,
intercurrences, faith, insecurities, work abandonment, accountability, intent,
reorganization of daily life and overcomingweave the experience lived. The analysis of
the data permits the inference that the constitution of bond and the protagonism of the
caretakers are devices constituent of care continuity and point to a life production, that
is, an autonomy in the manner in which they live life in an after hospital discharge
premature infant care context. There is a care discontinuity, which contributes to the
production of sickness, in the absence of bond constitution between professionals and
caretakers, in unfavorable socio-economic conditions, when there is passivity from the
caretaker in front of premature infant post-discharge care. The production of sickness
remits to an adaptation difficulty to the prematurity situation or, yet, an absence of
autonomy in the manner of living life. The results of this investigation indicate that
caretaker protagonism and the bond constitution in healthcare work micropolitics
context, allied to distinct technologies and structures available, may favor the continuity
of care with views to a production of life.
Key words: Care continuity. Prematurity. Subjectivities.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-95YNY3

Nº de Classificação: 18918
SILVA, Ana Valesca Fernandes Gilson. Concepções sobre riscos na perspectiva de
profissionais de vigilância sanitária. 2014. p. 235. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2014.
Área de Concentração: Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde.
Orientador: Lana, Francisco Carlos Félix
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Resumo: A Vigilância Sanitária (VISA) é definida como um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde. Tal definição introduziu o conceito de risco, destacando
a função da VISA: controlar o risco no consumo de produtos e tecnologias, na utilização
de serviços de saúde e na exposição a condições ambientais. Operando sobre o risco
sanitário, além da interação social, o profissional de VISA necessita integrar
conhecimento técnico e o arcabouço legal para controlar um objeto que possui múltiplas
dimensões e propriedades e que requer diferentes formas de investigação. Porém,
existe uma lacuna precariamente explorada no âmbito da VISA no que se refere ao
entendimento do risco, sobretudo quando se considera a magnitude deste objeto para
suas ações e, os significados atribuídos por seus profissionais não foram estudados.
Para compreender os significados atribuídos ao risco nas ações de VISA, foi realizada
uma pesquisa qualitativa utilizando o Interacionismo Simbólico como referencial teórico
e a Teoria Fundamentada nos Dados como método. Através de entrevistas com
gestores e profissionais das vigilâncias sanitárias municipal, estadual e ANVISA foi
construída uma estrutura teórica que contém os significados do risco e suas categorias
relacionadas. A compreensão dos significados não se restringiu à expressão sendo
abordados os contextos, as condições, ações e consequências para compreender como
os profissionais interpretam o risco e assumem suas significações nos locais em que
atuam. O risco passa pela descrição técnica, no sentido objetivo, e remete tanto aos
aspectos formais relativos às questões administrativas, políticas e jurídicas, quanto aos
aspectos subjetivos, ligados às representações e sistemas de valores, ultrapassando
seu sentido meramente quantitativo. Estes significados apresentam duas categorias
indissociáveis e interdependentes: o dano e o perigo. Conclui-se que o profissional
realiza sua ação com base nos significados que o risco tem para ele e que emergem da
interação que ele estabelece com o seu serviço, o setor regulado, com a população e
consigo mesmo. Os significados expressos são permeados por crenças, normas,
valores e pelas formas de pensar socialmente produzidas, que marcam identidades e
particularidades dos grupos entrevistados. Reflete a diversificação dos sentidos do risco
na delimitação do objeto, nos modos de atuar e no estabelecimento das formas de
controle.
Palavras-chave: Pesquisa qualitativa. Risco sanitário. Vigilância sanitária.

Abstract: Health surveillance (HS) is defined as a group of actions capable of
eliminating, reducing or preventing health risks and of intervening in sanitary problems
resulting from the environment, the production and circulations of goods and the
provision of health-care related services. This definition introduced the concept of risk,
highlighting the role of HS: to control the risk in the consumption of products and
technologies, in the use of health services, and in the exposition to environmental
conditions. When intervening in sanitary risk, the HS professional needs to not only
interact with others, but also integrate technical knowledge and legal framework in order
to control an object which has multiple dimensions and properties and requires various
forms of investigation.. However, there is a gap that is precariously explored within the
HS regarding the comprehension of risk, especially when the magnitude of this objection
to its actions is considered and the meanings of risk assigned by its professionals have
not been studied. To understand the meanings attributed to risk in HS actions, a
qualitative study was conducted using Symbolic Interactionism as a theoretical
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background and Grounded Theory as a method. Based on interviews with managers
and professionals from local, state and national health surveillance agencies, a
theoretical structure that contains the meanings of risk and its related categories was
created.Understanding the meanings of risk was not restricted to its expression
approaching the contexts, conditions, actions and consequences for understanding how
professionals interpret the risk and assume its meanings in places in which they operate.
The risk passes through the technical description, in the objective sense that refers to
both formal aspects related to administrative, political and legal issues, as to the
subjective aspects, linked to representations and value systems, surpassing the merely
quantitative sense. These meanings present two inseparable and interdependent
categories: the damage and the danger. In conclusion, the professional performs its
action based on the meanings that the risk has to them and that emerge from the
interaction that they establish with their service, the regulated sector, with the population
and with themselves. The expressed meanings of risk are pervaded by beliefs, rules,
values and socially produced ways of thinking, marking identities and particularities of
the groups interviewed. It reflects the diversification of meanings of risk in the
delimitation of the object, in the ways of acting and in the establishment of forms of
control.
Key words: Health surveillance. Sanitary risk. Qualitative research.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ANDO-9LENW6

Nº de Classificação: 18840
MONTENEGRO, Lívia Cozer. A expressão da ética nas práticas de profissionais da
saúde no contexto de unidades de internação hospitalar. 2014. p. 136. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Minas Gerais. Minas
Gerais; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de
enfermagem.
Orientador: Brito, Maria José Menezes
Resumo: No atual contexto de transformações caracterizado pelo fenômeno da
globalização, a sociedade tem experenciado novas maneiras de viver, advindas de
processos tecnológicos, as quais apontam para um endeusamento aos aspectos
materiais, individuais e virtuais em detrimento de relações pessoais mais humanas e
solidárias. As transformações sociais têm evoluído de tal maneira, que tem propiciado
aos indivíduos a construção de relações humanas mais autônomas e globais nas quais
prevalecem comportamentos individualistas, de indiferença para com o outro e de
banalização dos valores morais, alimentando uma crise de ordem moral na
humanidade. No setor saúde, a preocupação com o sentimento de indiferença que
permeia as relações sociais torna-se ainda mais relevante, uma vez que a área da
saúde tem como característica um trabalho da esfera da produção não material, que se
completa no ato de sua realização e se efetivam por meio de um trabalho vivo em ato e
em um processo de relações constantes. A fim de compreender como a ética se
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expressa nas práticas de profissionais de saúde no contexto de unidades de internação
hospitalar, realizou-se uma pesquisa qualitativa, fundamentada na epistemologia pósestruturalista com 30 sujeitos de diferentes categorias profissionais. A pesquisa ocorreu
em todas as unidades de internação de clínica médica e cirúrgica de um hospital de
ensino da capital mineira no período de dezembro de 2012 a abril de 2013. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevistas gravadas, orientada por um roteiro
semiestruturado e associada à técnica projetiva. Os dados foram analisados por meio
da análise textual discursiva que vem se revelando como uma técnica que tende a
valorizar elementos subjetivos, sempre no sentido da busca de múltiplas compreensões
dos fenômenos. Essas compreensões têm seu ponto de partida na linguagem e nos
sentidos que por ela pode ser instituídos com a valorização dos contextos e
movimentos históricos em que os sentidos se constituem. Como resultados foi possível
identificar cinco dimensões pelas quais a ética se expressa: a ética como produto da
existência humana; expressões e impressões do conceito de ética na constituição do
ser profissional de saúde; a expressão da ética no contexto da saúde e do hospital: a
necessidade do outro; a expressão da ética nas práticas cotidianas de profissionais de
saúde: a centralidade das relações humanas; problemas éticos que se apresentam na
prática cotidiana de profissionais de saúde; e a expressão da ética na tomada de
decisão de profissionais de saúde. Os resultados apontaram que embora os
profissionais de saúde apresentem sentimentos de cuidado, zelo e preocupação com o
outro, na prática, a ética é desconstruída, tornando suas relações estressantes e
aparentemente satisfatórias. Cada profissional valoriza como fundamento da ética sua
própria singularidade e, diante das incertezas, apoiam suas decisões nos conceitos
apreendidos no seio familiar. Na prática, a ética é influenciada pelo trabalho coletivo, no
qual a trama de relações de poder e o jogo de vaidades do capital intelectual ocultam
sua expressão. A ética na prática, portanto, torna-se um conceito volátil, abrigado no
imaginário dos profissionais. Conclui-se que, para os profissionais deste estudo, a ética
é visualizada em duas perspectivas: a primeira diz respeito a um conceito relacionado à
vida cotidiana, que representa o ser humano profissional no qual a ética é singular, real,
concreta, onipresente e dinâmica. E a segunda relaciona-se ao trabalho, representando
o profissional na sua ação, na qual a ética é abstrata, invisível e estática.
Palavras-chave: Enfermagem. Ética profissional. Prática profissional.

Abstract: In the current context of transformations characterized by globalization, the
society has experienced new ways of living, resulting from technological processes,
which point to a deification of materials, individual and virtual aspects at the expense of
humane and supportive personal relationships. Social changes have evolved in such a
way that has allowed individuals to build more autonomous and global human relations
which domain individualistic behavior, of indifference to the other and trivialization of
moral values, fueling a crisis of moral order in humanity. In the health sector, the
concern with feelings of indifference that pervades social relations becomes even more
relevant, since health is characterized as a work of non-material sphere of production,
which is completed at the time of its completion and is accomplished by means of a live
act and work in a process of constant relations. In order to understand how ethics is
expressed in the practice of health professionals in the context of hospital units, we
carried out a qualitative research based on poststructuralist epistemology with 30
individuals from different professional categories. The search occurred in all inpatient
units of medical and surgical clinic of a teaching hospital in the capital of Minas Gerais
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State, during the period from December 2012 to April 2013. Data collection was
performed through recorded interviews, guided by a semistructured script and
associated with projective technique. Data were analyzed by means of discursive textual
analysis that has been revealed as a technique that tends to value subjective elements,
always in the direction of the search for multiple understandings of the phenomena.
These understandings have their starting point in language and in a sense that it can be
established with the appreciation of the contexts and historical movements in which the
senses are done. As a result, it was possible to identify five dimensions by which ethics
is expressed: ethics as the product of human existence; expressions and impressions of
the concept of ethics in the constitution of being a health professional; the expression of
ethics in the context of health and hospital: a needs of others; expression of ethics in
everyday practices of health professionals: the centrality of human relationships; ethical
problems that arise in everyday practice of health professionals; and the expression of
the ethical in decision of health professionals. The results showed that although health
professionals present feelings of care, diligence and concern for each other, in practice
the ethics is deconstructed, making their relationships very stressful and apparently
satisfactory. Each professional valuesas the foundation of ethics its own uniqueness,
and in the face of uncertainties, supports its decisions on concepts learned in the family.
In practice, ethics is influenced by the collective work in which the web of power
relationships and vanities game of intellectual capital hide its expression. Practical
ethics, thus, becomes a volatile concept in the minds of professionals. We conclude that,
for the professional of this study, ethics is viewed from two perspectives: the first
concerns a concept related to everyday life, which represents the human professional
being whose ethics is unique, real, concrete, omnipresent and dynamic. And the second
relates to the job of representing the professional in its action, in which ethics is abstract,
invisible and static.
Key words: Professional practice. Nursing. Ethics professional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/655D.PDF

Nº de Classificação: 18912
VENDRUSCOLO, Carine. Integração ensino-serviço: movimentos das instâncias de
gestão nos processos de reorientação da formação profissional na saúde. 2014. p.
352. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Santa Catarina. Santa Catarina; 2014.
Área de Concentração: Educação e trabalho em saúde e enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação, Saúde e Enfermagem
Orientador: Prado, Marta Lenise do
Resumo: Os Ministérios da Educação e da Saúde buscam estratégias articuladas que
visam à transformação dos processos formativos, no intuito de qualificar as práticas
profissionais e a saúde dos brasileiros. Essa aproximação aposta em ações
estruturantes, dentre as quais, o Programa Nacional de Reorientação da Formação
Profissional em Saúde - Pró- Saúde. Em Chapecó, município situado na região oeste do
Estado de Santa Catarina (SC), a proposta integrada da Universidade Comunitária da
Região de Chapecó (Unochapecó), Secretaria de Saúde (SESAU) e Gerência Regional
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de Saúde (GERSA), é acompanhada por um Comitê Gestor Local e por uma Comissão
Coordenadora Geral, instâncias de interlocução entre os representantes do
ensino/formação,da atenção/assistência, da gestão e do controle social - "quadrilátero
da formação" - criadas com vistas ao aperfeiçoamento da proposta.O presente estudo
teve como objetivo compreender como os fóruns de gestão colegiada do Pró-Saúde
contribuem para a integração ensino- serviço no município de Chapecó/SC.
Configura-se como um estudo de caso único, desenvolvido com base nos pressupostos
teórico filosóficos de Paulo Freire. Teve como técnicas para produção e registro das
informações: a observação de reuniões dos fóruns gestores de 2012 e 2013, as quais
reuniam 25 membros das instâncias de gestão do Pró- Saúde; entrevistas semiestruturadas com 11 sujeitos integrantes do "quadrilátero de formação", e analise
documental. As informações foram analisadas por meio da proposta operativa para
análise de dados qualitativos, seguindo os momentos: pré-análise; exploração do
material; e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Dos resultados
emergiram quatro categorias: Reorientando a formação e a atenção em saúde:
participação e representação nos espaços colegiados; Integração ensino-serviço nas
instâncias intersetoriais de gestão: movimentos para a reorientação da formação na
saúde; Integração ensino-serviço: conquistas e desafios no contexto da reorientação da
formação na saúde; e Pró-Saúde: proposições para a mudança no modelo de atenção
e formação de trabalhadores de saúde. A representação e a participação dos quatro
segmentos nos espaços colegiados de integração ensino- serviço se expressa no
diálogo entre os sujeitos. As instâncias tornam-se arenas de mediação de conflitos,
consensos, reconhecimento de poderes, negociação e representatividade. Nesse
sentido, a legitimidade da representação sucede na medida do significado que os
sujeitos atribuem a ela; ora como defesa de interesses do grupo representado; ora
como liberdade de expressão dos representantes, num processo democrático e criativo.
O que sustenta a participação, no ideário dos sujeitos, é a capacidade de saber ouvir,
condição para a comunicação dialógica.Resumo: A representação e a participação
expressam-se de maneira desarmônica, mais veementemente no ensino e na
gestão. Com essa configuração, esse "quadrilátero", por vezes, não se configura
como tal, pois lhe faltam elementos para encaixar os vértices e coexiste a intervenção
de outros elementos em um mesmo segmento. Os achados fazem perceber que o
reconhecimento dos papéis de cada segmento apresenta um progresso lento em
relação ao comprometimento de cada sujeito. A falta de compreensão de alguns
sobre o seu papel no exercício de gestão daquele processo, por vezes, causa um
sentimento de não pertencimento, o que faz supor que um maior envolvimento é
fundamental para compor o todo do quadrilátero da formação. Os representantes
dos segmentos percebem a integração ensino-serviço como um casamento de
saberes próprios, em que o diálogo e o respeito às diferenças, pautados na
alteridade na negociação, são fundamentais. Nessa direção, precisam ser respeitados
os tempos e espaços de cada sujeito, no mundo da educação e no mundo do
trabalho. A integração parece acontecer de fato, nos cenários
de
desenvolvimento
da prática, contudo, isso pode ser decorrente da efetiva
articulação da gestão do processo. Foi possível identificar que o Pró-Saúde, no
contexto da proposta estudada, contribui, não só para a reorientação da
formação, ao fortalecer iniciativas de mudanças
curriculares com maior
valorização
da participação dos estudantes no processo de aprendizagem; mas
também para a mudança de modelo assistencial, ao reconhecer a rede de atenção à
saúde como lócus privilegiado dessa construção. Os achados desse estudo
apresentam desafios relacionados à integração ensino-serviço, mas
também
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apontam
avanços, no caso da Unochapecó, SESAU e GERSA de Chapecó,
sobretudo concretizados pela possibilidade de reunir os sujeitos envolvidos na
gestão do Pró-Saúde, por meio da negociação, do diálogo, do respeito às
diferenças e da alteridade. Aarticulação essencial entre eles requer que os conflitos
sejam superados, com base em movimentos emancipatórios e políticos, com o
propósito da transformação dos sujeitos e das práticas. Sendo assim, os níveis de
envolvimento e comprometimento dos diferentes sujeitos que compõem as instâncias
de gestão do Pró-Saúde, são determinantes para o estabelecimento de relações
fecundas, de integração entre o ensino e o serviço.
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde. Serviços de integração docente-assistencial.

Abstract: The Education and Health Ministries look for articulated strategies
aimed at changing the training processes, in order to qualify the professional
practices among the Brazilian
people´s health. This approach counts on
structural actions, among them, The National Reorientation Program of Health
Professional Training - Pro-Health. In Chapecó, city located in the western region of
the Santa Catarina State (SC), the integrated proposal of the Regional
Community University of Chapecó (Unochapecó), The Health Department (SESAU) and
The Regional Health Management Department (GERSA), is tracked by a Local
Managing Committee and by a General Coordinating Commission.
Those are
institutions of interlocution
between
the representatives
of teaching/training,
care/assistance, management and social control - the four-way approach - created in
order to enhance the proposal. The present study had as its main objective to
understand how the forums for collective management of the Pro-Health contribute
to the teaching-service integration in Chapecó / SC. This study is characterized by
being a unique case study that was developed based on Paulo Freire´s philosophicaltheoretical
assumptions. The techniques used to produce and register the
information were observation of meetings of the managing forums in 2012 and 2013,
that congregated 25 members of the Pro-Health managing instances); semi-structured
interviews with 11 component individuals of the "four-way approach" and documental
analysis. The information was analyzed through an operative proposal for the
qualitative data analysis, following the moments: Pre-analysis; material exploration;
treatment
of results obtained
and interpretation. The
results arose four
categories: Reorienting
the health training and health care: participation and
representation in the collegiate spaces; Integration teaching-service in the
intersectorial management
instances: movements
for the reorientation
of
health training; Integration teaching-service: achievements and challenges in the
reorientation context of health training; and Pro-Health: propositions for the change in
the care model and training of health workers. The representation and the participation
of the four segments in the collegiate spaces of teaching-service integration
expresses itself through the dialogue among the individuals. The instances became into
arenas of mediation of conflicts, consensus, recognition of powers, negotiation and
representativeness. Therefore, the legitimacy of the representation succeed according
to the meanings that the individuals attribute to it; one moment as defense of the
interests of the represented group; the next as freedom of expression of the
representatives, in a democratic and creative process. Under the view of the individuals,
the ability to know how to listen is what gives support to the involvement, condition to a
dialogical communication. The representation and the participation express themselves
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in a disharmonic way, strongly in teaching and in management. Within this configuration,
this "four-way approach", at times, is not configured as such, since there are
elementsAbstract: missing to fit the vertices, and the intervention of other elements
in the same segment coexist . The findings make perceptive that the recognition of
roles from each segment presents a slow progress in relation to the commitment of each
individual. Some people´s lack of comprehension about their role in the management
practice of that process, at times, causes a feeling of not belonging, supposing
that a bigger involvement is fundamental to compose the whole of the four- way
approach. The representatives of the segments perceive the integration teachingservice as a union of their own different knowledge, in which the dialogue and the
respect to differences, interlined by alterity in negotiation, are fundamental.
Therefore, the time and the space of each individual need to be respected, in
the education world and in the work world. The integration actually seems to happen in
the sceneries of practice development, however, this may be the result of the effective
articulation of the process management. It was possible to identify that the ProHealth, in the context of the studied proposal, contributed, not only to the training
reorientation, when strengthening initiatives of curricular changes, valuing more the
participation of students in the teaching process; but also contributed to a change in the
supportive model, when recognizing the health care network as a privileged
locus of this construction. This study´s findings present challenge related to the
integration teaching-service, but also point out advances, in the case of Unochapecó,
SESAU and GERSA, especially materialized by the possibility of gathering the
individuals involved in Pro-Health
management,
through negotiation, dialogue,
respect to differences and alterity. The essential articulation among them requires the
conflicts to be overcome, based on emancipatory and political movements, looking for
transformation. Considering this, the levels of involvement and commitment of different
individuals who compose the instances of the Pro-Health management
are
determining for the establishment of fecund relationships, as well as the integration
between teaching and service.
Key words: Health. Nursing. Teaching care integration services.

Nº de Classificação: 18913
KLOCK, Patrícia. Gerência do cuidado de enfermagem: incorporando melhores
práticas em uma unidade de terapia intensiva neonatal. 2013. p.100 Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina.
Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Administração em Enfermagem e Saúde
Orientador: Erdmann, Alacoque Lorenzini
Resumo: Este estudo trata da elaboração de um modelo que contempla o fenômeno
das organizações das práticas de cuidado em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal a partir da compreensão dos significados atribuídos pelos profissionais da
equipe de Enfermagem e demais atores envolvidos sobre as relações e as interações
do cuidado no lidar com a fragilidade do viver/sobreviver do neonato. O referencial
metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded theory) foi utilizado na
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análise e na construção do modelo teórico: "Gerência do cuidado de enfermagem:
incorporando melhores práticas em uma unidade de terapia intensiva neonatal". O
cenário investigado foi o Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago,
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A coleta de dados ocorreu de maio a agosto de
2012. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
instituição. Participaram da pesquisa 22 sujeitos (profissionais da equipe multidisciplinar
de saúde e pais que tiveram filhos internados na unidade neonatal) por meio de
entrevista aberta para coleta dos dados. A análise comparativa dos dados subsidiou o
processo de codificação, amostragem, saturação teórica, ordenação e integração dos
dados. Os dados foram inseridos no software NVIVO , dando sequência na rganização
e agrupamento dos mesmos. A organização dos códigos foi feita de acordo com suas
propriedades e, então, agrupados em códigos preliminares, subcategorias e
categorias.O fenômeno "Gerência do cuidado de enfermagem: incorporando melhores
práticas em uma unidade de terapia intensiva neonatal" emergente é sustentado por
seis
categorias e dezesseis subcategorias. As categorias encontradas foram:
Compreendendo as especificidades no cuidar em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal; Identificando atitudes/comportamentos na gerência do cuidado em unidade
de terapia intensiva neonatal; partilhando o cuidado com a família ao inseri-la na
unidade de terapia intensiva neonatal; Buscando qualificação profissional para lidar
com a complexidade do cuidado em UTIN; promovendo o trabalho em equipe: limites e
possibilidades; Importando-se com as repercussões do cuidado ao pré-termo em
ambiente crítico e tecnológico. Com base nos resultados qualitativos, sustenta-se a
tese: A organização do sistema de cuidados de Enfermagem numa Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal é complexa, dinâmica, interativa e interdependente dos demais
sistemas de saúde, mobilizada por um processo gerencial de cuidados/boas
práticas gerenciais de cuidado que possibilita ao pré-termo e sua família um cuidado
voltado à fragilidade e incertezas do viver/sobreviver em condições singulares de
vida. O enfermeiro se destaca com o papel fundamental de articulação frente às
relações/interações no cotidiano assistencial e organizacional. Envolve e é envolvido
pelos familiares e demais profissionais da equipe de saúde, bem como pelos
serviços de apoio, a buscar soluções e alternativas frente a desafios e limitações que
emergem no cotidiano da terapia intensiva, utilizando-se de autonomia e criatividade. O
estudo aponta, ainda, a necessidade de estreitar os laços da equipe multiprofissional,
pontuados como fragmentados, na perspectiva de otimizar e aprimorar a aplicação
de
melhores
práticas, englobando a pluralidade de saberes, exercitando a
comunicação, indo ao encontro do objetivo comum que é a excelência do cuidado
ao neonato e sua família.
Palavras-chave: Administração e organização hospitalar. Enfermagem. Gerência.

Abstract: The following study approaches the development of a model that considers
the phenomenon of the organization of care practices in a Neonatal Intensive Care Unit
from the understanding of meanings assigned by professionals of a nursing staff and
other actors on the relationships and interactions of care in dealing with the fragility of
living/surviving of the neonate.The methodological referent of the grounded theory has
been applied in the analysis and construction of the theoretical model: "Management of
nursing care: incorporating better practices in a neonatal intensive care unit." The
scenario investigated was Professor Polydoro Ernani de São Thiago University Hospital,
in the city of Florianopolis, Santa Catarina, Brazil.Data collection took place from May to
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August 2012. The research project has been approved by the Ethics in Research
Committee of the institution. 22 subjects took part in the study (professionals of the
multidisciplinary healthcare team and parents who had children hospitalized in the
neonatal unit) through open interviews for data collection. The comparative data
analysis assisted the encoding, sampling, theoretical saturation, sorting, and data
integration processes. The data were entered into NVIVO software, continuing the
organization and grouping. The organization of the codes has been made according to
their properties and then grouped into preliminary codes, subcategories, and categories.
The phenomenon "Management of nursing care: incorporating better practices in a
neonatal intensive care unit" emerging is supported by six categories and sixteen
subcategories. The categories were: Understanding the specifics of caring for Neonatal
Intensive Care Unit; Identifying attitudes/behaviors in the management of care in the
Neonatal Intensive Care Unit; Sharing the care with the family to enter them in the
Neonatal Intensive Care Unit; Searching professional qualification to deal with the
complexity of care in the NICU; Promoting teamwork:limits and possibilities; Caring for
the repercussions of care to preterm in a critical and technological environment. Based
on the qualitative results, the thesis is sustained: The organization of nursing care
system in a Neonatal Intensive Care Unit is complex, dynamic, interactive, and
interdependent of other health systems,
mobilized by a managerial process of
care/good managerial practices of care that provides to the preterm and the family a
care facing the fragility and uncertainty of living/surviving in singular conditions of life.
The nurse stands with the fundamental role of linking relations/interactions in the
assistance and organizational quotidian. Involves and is involved by family members
and other professionals of the healthcare team, as well as the support services, to seek
solutions and alternatives to the challenges and limitations that emerge in daily
intensive care, using autonomy and creativity. The study also points to the need to
strengthen the ties of the multidisciplinary team, had as fragmented, with a view to
optimize and enhance the implementation of better practices, encompassing the plurality
of knowledge, practicing communication, meeting the common goal that is excellence of
care to newborns and their families
Key words: Nursing. Hospital organization and administration. Management.

Nº de Classificação: 19026
JOVENTINO, Emanuella Silva. Elaboração e validação de vídeo educativo para
promoção da autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil. 2013. p.186.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem)-Universidade Federal do Ceará.
Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e educação em saúde
Orientador: Ximenes, Lorena Barbosa
Resumo: A autoeficácia das mães em relação à capacidade para cuidar de seus filhos
é relevante para a promoção da saúde, sendo considerada uma variável modificável.
Diante dos elevados índices de morbimortalidade por diarreia infantil no mundo, faz-se
premente a elaboração de estratégias que visem elevar a autoeficácia materna na
prevenção da diarreia infantil. Objetivou-se construir e validar um vídeo educativo para

1025

promover a autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil. Tratou-se de um
estudo multi-métodos: estudo metodológico e de desenvolvimento (elaboração do vídeo
educativo) e ensaio clínico randomizado (aplicação do vídeo educativo). Na construção
do vídeo foram seguidas três etapas: pré-produção (sinopse, argumento, roteiro,
storyboard), produção e pós-produção. Para a validação do roteiro do vídeo, procedeuse a avaliação por 23 juízes, profissionais da saúde e especialistas na área da diarreia
infantil e saúde da criança; e por cinco juízes técnicos especialistas na área de
comunicação. O vídeo editado passou pela validação por 17 mães. Em seguida, o vídeo
foi aplicado ao grupo intervenção, enquanto que o grupo controle não recebeu nenhuma
estratégia educativa para a prevenção da diarreia infantil. Ressalta-se que 90 mães de
crianças menores de cinco anos compuseram cada grupo da investigação. Esta fase foi
realizada em uma Unidade de Atenção Primária em Saúde de Fortaleza-CE, sendo o
primeiro contato na unidade de saúde e o acompanhamento por três meses realizado
por contatos telefônicos. Os dados foram analisados no Statistical Package for the
Social Sciences, versão 20.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal do Ceará. Verificou-se que nos quatro momentos de
acompanhamento das mães no estudo, as médias dos escores de autoeficácia materna
para prevenir a diarreia infantil elevaram-se, individualmente em cada grupo,
demonstrando significância estatística (p<0,0001). Com relação à comparação das
médias dos escores na Escala de Autoeficácia Materna para Prevenção da Diarreia
Infantil entre os grupos e dentro dos momentos, pode-se verificar relação
estatisticamente significante no segundo mês de acompanhamento das mães
(p=0,042). Houve uma mudança considerável na média dos escores de autoeficácia
quando se comparou o momento inicial, no Centro de Saúde da Família com os demais
momentos em ambos os grupos. Os grupos assemelharam-se em todos os momentos
com relação à comparação das médias dos domínios da escala, com exceção do
domínio de práticas alimentares/gerais, o qual no primeiro mês de acompanhamento
apresentou p=0,036. No grupo intervenção, observou-se que três meses após as mães
terem assistido ao vídeo educativo na unidade, a chance de crianças de mães com
moderada autoeficácia na escala terem diarreia foi 2,36 maior do que os filhos daquelas
com elevada autoeficácia para prevenir diarreia. Conclui-se que o uso de vídeo
educativo"Diarréia Infantil: você é capaz de prevenir" elevou a autoeficácia materna em
prevenir diarreia infantil, bem como diminuiu as chances dessa enfermidade em filhos
de mães que tinham elevada autoeficácia. Acredita-se que esta tecnologia educativa
aliada a intervenções participativas e a orientações do enfermeiro contribuirão para a
obtenção de resultados ainda mais eficazes no que diz respeito à prevenção da diarreia
infantil.
Palavras-chave: Autoeficácia. Diarréia infantil. Estudos de validação.

Abstract: The maternal self-efficacy regarding the ability to care for their children is
important for health promotion and consists of a modifiable variable. Given the high
rates of morbidity and mortality from infant diarrhea worldwide, there is an urgent need
to design strategies aimed at raising maternal self-efficacy in the prevention of infant
diarrhea. This study aimed to develop and validate an educational video to promote
maternal self-efficacy in the prevention of infant diarrhea. This was a multi-method
study: methodological and development study (development of educational video) and
randomized clinical trial (application of educational video). For developing the video, we
followed three stages: pre-production (synopsis, plot, script, and storyboard), production,
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and post-production. To validate the video script, we conducted a review by 23 judges,
health professionals and experts in the field of infant diarrhea and child health, as well
as by five technical judges, experts in the field of communication. Seventeen mothers
validated the edited video. After this validation, we applied the video in the intervention
group, while the control group received no educational strategy for the prevention of
infant diarrhea. It is worth mentioning that 90 mothers of children under five years
composed the research group. This phase took place in a primary healthcare unit in
Fortaleza-CE, Brazil, in which the first contact was in the health unit and the monitoring
for three months happened via telephone. For data analysis, we used the Statistical
Package for Social Sciences, version 20.0. The Research Ethics Committee of the
Universidade Federal do Ceará approved the project. We verified that, in the four
moments of monitoring the mothers in study, the mean scores of maternal self-efficacy
for preventing infant diarrhea increased individually in each group, showing statistical
significance (p<0.0001). As for the comparison of mean scores in the Maternal SelfEfficacy Scale for Preventing Childhood Diarrhea between groups and within moments,
we identified a statistically significant association in the second month of monitoring the
mothers (p=0.042). There was a considerable change in the mean self-efficacy scores
when comparing the initial moment in the Family Health Center with other moments in
both groups. The groups were similar at all moments as regards to the comparison of
the mean domain scores of the scale, except for the domain of food/general practices,
which in the first month of monitoring presented p=0.036. In the intervention group, we
observed that three months after the mothers had watched the educational video at the
unit, the chance of children of mothers with moderate self-efficacy having diarrhea was
2.36 higher than in the children of those with high self-efficacy for preventing diarrhea.
Thus, we conclude that using the educational video "Infant Diarrhea: you can prevent it"
not only increased maternal self-efficacy in preventing infant diarrhea, but also
decreased the chances of this disease in children of mothers who had high self-efficacy.
We believe that this educational technology combined with participatory interventions
and nurses‟ guidance contributes to achieving effective results in the prevention of infant
diarrhea.
Key words: Diarrhea Infantile. Self efficacy. Validation studies.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8307

Nº de Classificação: 19080
LANZONI, Gabriela Marcellino de Melo. Revelando as práticas de liderança do
enfermeiro no complexo contexto da Atenção Básica à Saúde. 2013. p. 239. Tese
de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina.
Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Administração em enfermagem e saúde
Orientador: Meirelles, Betina Hörner Schlindwein
Resumo: O presente estudo teve como objetivo compreender o significado da liderança
exercida pelos enfermeiros inseridos nos serviços de Atenção Básica à Saúde (ABS) do
município de Florianópolis (SC), elaborando um modelo teórico. Utilizou-se o
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pensamento complexo de Edgar Morin como referencial teórico, cuja perspectiva
oportunizou a compreensão do fenômeno de forma reflexiva, contextualizada e
dialógica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem teórico-descritiva, a
qual foi conduzida pela Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). O cenário da pesquisa
foi a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis (SC). No que concerne a ABS, o
município possui 50 Unidades Básicas de Saúde, distribuídas em cinco Distritos
Sanitários. A coleta de dados ocorreu de setembro de 2011 a junho de 2012. A seleção
dos participantes foi intencional, por amostragem teórica e apoiada nos seguintes
critérios de inclusão: (1) ser enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde por no
mínimo dois anos e ter atuado na equipe saúde da família, ou coordenação da unidade
básica de saúde ou em cargo administrativo junto ao nível gerencial; (2) ser enfermeiro
com expertise nos temas "Liderança em Enfermagem" e "Atenção Básica à Saúde" bem
como atuar em instituições de ensino superior. O primeiro grupo amostral foi formado
por seis enfermeiros de equipe saúde da família. O segundo grupo por sete enfermeiros
coordenadores das Unidades Básicas de Saúde. O terceiro grupo por dez enfermeiros
gerentes ou diretores do nível central da SMS e, para o quarto grupo, foram
selecionados sete enfermeiros com expertise nos temas "Liderança em Enfermagem" e
"Atenção Básica à Saúde". No total, trinta enfermeiros foram entrevistados e
distribuídos em grupos amostrais. A coleta de dados foi realizada com entrevista
individual, semiestruturada, cuja questão inicial foi: fale-me como você compreende e
exerce sua de liderança na ABS. O encaminhamento das demais questões foi
direcionado pelas pesquisadoras a partir das respostas dos participantes.As entrevistas
foram áudio-gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. A análise dos dados
ocorreu de forma concomitante com a coleta dos dados, por codificação aberta, axial e
seletiva. O fenômeno Revelando as práticas de liderança do enfermeiro no complexo
contexto da Atenção Básica à Saúde, fundamentado na integração de nove categorias
e vinte e uma subcategorias, foi distribuído em componentes do modelo
paradigmático.A liderança exercida pelo enfermeiro ocorre no complexo contexto da
Atenção Básica à Saúde, de acordo com a necessidade de profissionais qualificados e
contradições evidenciadas pela rede de relações e interações da gestão pública em
saúde. A Atenção Básica à Saúde é considerada complexa, pois articula de forma ativa
as múltiplas necessidades dos usuários. Interconecta e também coordena os
programas de saúde e os diversos níveis de atenção a partir do trabalho
multiprofissional bem como suas fragmentações, descontinuidades e relações políticopartidárias. O movimento desses elementos intimamente interligados oportuniza a autoorganização, incentivada pela liderança dos enfermeiros. Dentre as causas identificadas
para a liderança do enfermeiro, foi evidenciado um conjunto de elementos vinculados à
personalidade, ao estímulo da formação e do espaço universitário, às características
próprias da profissão, evidenciadas pelo trabalho em equipe e à influência do ambiente.
Foram apontados como elementos intervenientes com repercussão positiva a
experiência profissional prévia, a vivência na comunidade e a confiança estabelecida
entre os profissionais e usuários. As limitações nas condições de trabalho, a formação
profissional para atuação na ABS e o emprego da supervisão tradicional foram os
elementos negativamente relacionados ao exercício de liderança do enfermeiro. Como
estratégias utilizadas, os enfermeiros buscam o apoio do gestor e, a partir do
planejamento, organizam ações de forma conjunta com a equipe, para oportunizar e
estimular a participação dos demais profissionais. Recorrem ao diálogo como
instrumento que confere dinamicidade às interrelações entre o enfermeiro, equipe e
comunidade, a fim de lidar com os conflitos. O aperfeiçoamento das aptições individuais
foi potencializado com a formação complementar, tanto por pós-graduação latu senso

1028

quanto stricto senso. A forma como o enfermeiro se insere na equipe e permite a autoorganização do grupo, a partir do movimento conflito-mediação-nova ação, direciona o
grupo a alcançar as metas estabelecidas e a satisfação no trabalho. Verifica-se como
consequência o estímulo da liderança em contraposição ao individualismo, como um
caminho para ampliação da autonomia e da visibilidade para profissão. Estimular a
liderança nos demais membros da equipe de saúde apresenta-se como uma
característica do enfermeiro, que está intensamente relacionada com as políticas de
saúde, pois contribuem para incentivar a atuação participativa e integrada dos
trabalhadores. Vislumbra-se uma organização de enfermeiros sensíveis com as causas
profissionais e com as questões da ABS para a realização de cursos, capacitações e
associações com foco no desenvolvimento de lideranças desde os estudantes de
graduação até os profissionais já inseridos no campo de trabalho. Aponta-se que tanto
a compreensão das responsabilidades pelos enfermeiros, enquanto profissionais da
saúde atuantes em um contexto complexo, como a luta pela continuidade das ações em
saúde e das equipes de trabalho são atitudes que tendem a superar as dificuldades
apresentadas na ABS. Indica-se como necessidade o resgate da atuação do enfermeiro
da ABS como cuidador, visando à manutenção de suas contribuições na equipe de
saúde para fortelecer a complementariedade do binômio líder-cuidador, os quais, neste
estudo, são elementos interdependentes. Por fim, defende-se que as
relações/interações/associações estabelecidas pelo enfermeiro no exercício da
liderança são recursos no processo de cuidar do ser humano, de gerenciar pessoas e
busca orientar o aprimoramento de competências nos demais profissionais, a fim de
desenvolver, com uma equipe de líderes, a organização do trabalho em saúde no
complexo contexto da Atenção Básica.
Palavras-chave: Administração pública. Enfermagem. Liderança.

Abstract: The present study aimed to understand the meaning of leadership exercised
by nurses entered in the services of Primary Health Care (PHC) in Florianópolis (SC),
elaborating a theoretical philosophical reference. We used Edgar Morin's complex
thought as a theoretical reference, whose perspective provides an opportunity to
understand this phenomenon in a reflexive, contextual and dialogical way. This is a
qualitative research with theoretical-descriptive approach, which was conducted by
Grounded Theory (GT). The scenario chosen for the research was the Municipal Health
Service (SMS) in Florianópolis (SC). Regarding the ABS, the county has 50 UBS,
distributed in five health districts. Data collection occurred from September 2011 to June
2012. The selection of participants was intentional, supported by theoretical sampling
and the following inclusion criteria: (1) being a nurse of the SMS for at least two years
and have already worked in the family health team, or coordinating the local health unit
or administrative position along managerial level, (2) being a nurse with expertise in the
topics "nursing leadership" and "ABS", as well as working in higher education
institutions. The first group was formed by six nurses in family health team, the second
group by seven nurses' coordinators of Local Health Units, the third group by 10 nurse
managers or directors of the central level of the SMS and for the fourth group were
selected 7 nurses with expertise in the topics "nursing leadership" and "Primary Health
Care". In total, 30 nurses were interviewed, divided into groups as shown in Table 3.
Data collection was performed with individual, semi-structured interviews, using as initial
question: Tell me how do you understand and exercise your leadership in ABS? The
dispatching of the following questions was directed by the researchers from the
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responses of the participants. The interviews were audio-recorded and transcribed in
their entirety. Data analysis occurred concurrently with the data collect through open,
axial and selective coding. The phenomenon Revealing leadership practices of nurses in
the complex context of ABS, based on the integration of 9 categories and 21
subcategories, distributed components paradigmatic model. The leadership provided by
the nurse takes the complex context of ABS, its call for skilled workers andcontradictions
highlighted by the network of relationships and interactions in public health
management. The ABS is considered complex because it actively articulates the needs
of multiple users, interconnects and coordinates health programs and the various levels
of care through multi professional work and their fragmentations, discontinuities and
party-political relations. The movement of these elements intimately interconnected
gives opportunity to self-organization, also encouraged by the leadership of nurses.
Among the causes identified for nursing leadership was shown a set of elements linked
to personality, training stimulus and the university space, characteristics of the
profession, evidenced through teamwork, as well as influence of the environment were
identified as intervening elements with positive impact. The elements negatively related
to the exercise of nursing leadership were limitations in working conditions, training for
work in the ABS, and the use of traditional supervision. As strategies used, nurses seek
the support of the manager and, through planning, organize actions jointly with the team,
and providing opportunities encouraging the participation of other professionals. They
use the dialogue as a tool that gives dynamism to the interrelationships between nurse,
staff and community, aiming dealing with conflict. The improvement of individual
aptitudes was boosted with additional training through both lato sensu and stricto senso
post graduation. It was evident that the way the nurse inserts the team and allows selforganization in the group, through movement conflict-mediation-new action, directs the
group to achieve the goals and job satisfaction. The stimulus of leadership appears as
consequence, opposing the individualism, as a way to increase the autonomy and
visibility of the profession. Encouraging leadership in other members of the health team
presents itself as a characteristic of the nurse, who is intensely related to health policy
and contribute to encourage the participative and integrate performance of workers. It is
expected an organization of nurses sensitive to the professional causes and issues of
ABS for conducting courses, trainings and associations, focusing on leadership
development from graduate students to professionals already in the field. It is pointed
out that the understanding of the responsibilities by nurses, as health professionals
working in a complex context, as also the struggle for continuity of health actions and
work teams are attitudes that tend to overcome the difficulties presented in ABS. It is
indicated as a need to rescue the ABS nurse's role as caregiver in order to keep their
investment in the health team and strengthening the complementarity of the binomial
leader-caregiver, which for this study are interdependentelements. Finally, it is argued
that the relationships/interactions/associations established by the nurse to exercise
leadership is a resource to care for the human being, to manage people/teams and
guide the enhancement of skills in other professional workers, seeking to work with a
team of leaders, the organization of health work inserted in the complex context of
Primary Care in Health.
Key words: Nursing. Leadership. Public administration.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107417
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Nº de Classificação: 19047
MACEDO, Juice Ishie. Resíduos de serviços de saúde em hemocentro:
gerenciamento e avaliação do desempenho de tratamento de bolsas de sangue
por autoclave. 2013. p. 205. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Prevenção e controle de agravos à saúde
Orientador: Takayanagui, Angela Maria Magosso
Resumo: Resíduos de serviços de saúde (RSS) de hemocentros destacam - se por
questão de biossegurança. Esta pesquisa de caráter descritivo - exploratório e
experimental teve como objetivo realizar um diagnóstico do gerenciamento dos RSS de
um hemocentro no Paraná (HPR) e avaliar a eficácia da descontaminação de bolsas de
sangue positivas para HIV, HCV e HBV, por autoclave.A investigação constou de duas
partes, sendo a primeira referente ao diagnóstico do gerenciamento de RSS, e a
segunda, relativa ao estudo experimental com análise da descontaminação de bolsas
de sangue por autoclave. Na primeira parte foi realizada análise documental e
observações in loco com caracterização e pesagem dos RSS e aplicação de um
questionário ao gestor do HPR. A segunda parte ocorreu em quatro etapas: 1ª etapa,
em que se realizou teste piloto para ajustes e certificação da autoclave; na 2ª etapa foi
processada na autoclave 180 bolsas de sangue com sensores térmicos (ST) fora dos
sacos plásticos contendo as bolsas de sangue; na 3ª etapa, processou-se 60 bolsas de
sangue com ST dentro dos sacos plásticos; e, na 4ª etapa, analisou-se a presence de
material genético nas bolsas de sangue após o tratamento em autoclave, pela técnica
do PCR - Polymerase Chain Reaction). O diagnóstico do gerenciamento de RSS
revelou 53,7% de resíduos do Grupo D, 22,76% do Grupo A1, 12,47% do Grupo A4,
10,97% do Grupo E, e 0,1% do Grupo B; 40% dos RSS do Grupo D eram recicláveis e
os restantes eram resíduo comum. Resíduos dos Grupos A, B e E eram transportados
para tratamento terceirizado, feito por autoclave e incineração a 450 km do local de
geração. Foram constatadas inadequações na segregação dos resíduos dos Grupos A
e D, além de infraestrutura e localização incompatíveis para abrigo externo. Como
resultados da segunda parte da investigação, o teste piloto evidenciou aderências entre
as bolsas de sangue e necessidade de adaptação de um cesto de inox na extremidade
superior (ES) da autoclave, com reordenação das bolsas. O PCR da 2ª etapa foi
positivo para a única bolsa contaminada com HBV na região intermediária (RI) da
autoclave, e a temperatura atingiu 127,6°C com ST fora dos sacos plásticos; das 6
bolsas contaminadas com HBV distribuídas na 3ª etapa, o PCR foi positivo para 2
bolsas localizadas na ES, e a temperatura máxima alcançada foi 118,4°C, com ST
dentro dos sacos plásticos, e temperatura abaixo dos 127°C preconizados; As análises
de HIV e HCV foram negativas. Os valores de temperatura variaram conforme a
localização das bolsas e dos sensores térmicos no interior da autoclave. Ocorrências de
rompimento de bolsas de sangue variaram de 36,7% a 58,5%, enquanto os índices de
coagulação variaram de 38,3% a 58,3%. Concluiu-se que o HPR é um grande gerador
de resíduos, produzindo 1,36 kg de RSS por bolsa de sangue coletada, apresentando
inadequações no gerenciamento dos RSS, segundo a RDC 306/2004. Em relação ao
desempenho do tratamento de bolsas de sangue, embora o uso da autoclave tenha
sido eficaz para HIV e HCV, não eliminou a presença de material genético do HBV nas
bolsas de sangue contaminadas, nas condições em que foi desenvolvida esta

1031

investigação. Isto evidencia necessidade de adequações para cumprimento da
legislação nacional.
Palavras-chave: Descontaminação. Resíduos de serviços de saúde. Serviços de
hemoterapia.

Abstract: Health Service Waste(HSW) of Blood Banknoted for biosafety issue. This was
an descriptive and exploratory wich aimed to perform a diagnosis of WHS management
of a blood bank in Paraná (BBPR) and evaluate the effectiveness of decontamination of
blood units positive for HIV, HCV and HBV, by autoclave. The research consisted of two
parts, the first relating to the diagnosis of WHS management, and the second on the
experimental study with analysis of decontamination of blood bags by autoclave. The
first part was conducted documentary analysis and in locu observations with
characterization and weighing of WHS and a questionnaire to the manager of the BBPR.
The stage 2 ocurred in four stages: Stage 1, in which he conducted pilot testing for
adjustments and certification of the autoclave, the 2nd stage was processed in the
autoclave 180 blood bags with thermal sensors (ST) out of plastic bags containing blood
bags; in the stage 3, was processing 60 blood bags with ST inside (STI) of plastic bags,
and, in the stage 4, was analyzing the presence of genetic material in blood bags after
autoclaving, the technique of Polymerase Chain Reaction (PCR). The diagnosis of
managing HSW revealed 53,7 % of residues in Group D, Group A1 22,76 %, 12,47 % of
the Group A4, 10,97 % of Group E, and 0,1 % in Group B; 40 % of HSW, in Group D
were recycled and the remaining residue were common. The residues of the Groups A,
B and E were transported to treatment outsourced, made by autoclaving or incineration
at 450 km from the generation site. Were found inadequacies in the residues
segregation in Groups A and D, as well as infrastructure and location incompatible for
external storage. As results of the second part of the investigation, the pilot test showed
adhesions between the blood bags the need of adapting a stainless basket at the upper
end (UE) of the autoclave and reordering of bags. The PCR exam of stage 2nd was
positive for single bag contaminated with HBV in the intermediate region (IR) of the
autoclave, and the temperature reached 127,6°C with ST out of plastic bags, 6 bags
contaminated with HBV distributed in stage 3, the PCR was positive for 2 bags located
in the UE, and the maximum temperature reached was 118,4°C with ST inside of plastic
bags below the recommended 127°C; analyzes were negative HIV and HCV. The
temperature values varied according to the location of the bags and thermal sensors
inside the autoclave. Blood bags disruption incidents ranged from 36,7% to 58,5%, while
the coagulation indices ranged from 38,3% to 58,3%. It was concluded that BBPR is a
major generator of waste, producing 1,36 kg of HSW per bag of blood collected,
showing inadequacies in the management of HSW second RDC 306 /2004 evidencing
the need for adjustments in the management ofHSW. Regarding the performance of the
treatment of blood bags, although the autoclave has been effective for HIV and HCV, it
did not eliminate the presence of genetic material of HBV in blood bags contaminated,
the conditions in which this research was performed.
Key words: Health service waste. Decontamination. Hemotherapy service.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-9BVKWB
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Nº de Classificação: 19056
PARIZOTO, Giuliana Micheloto. Aleitamento materno e políticas públicas em
Florianópolis: prevalência e significados da rede de cuidado em enfermagem. 2013.
p. 236. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de
Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Políticas, gestão e avaliação do cuidado em saúde e enfermagem
Orientador: Erdmann, Alacoque Lorenzini
Resumo: Diante da complexidade da amamentação, as ações de promoção, proteção
e apoio ao aleitamento materno devem estar bem estruturadas, coordenadas e
multisetoriadas. Entretanto, para se efetivar o aumento dessa prática, são necessários
diagnósticos e ações no âmbito local respaldadas por políticas públicas organizadas em
rede. O presente estudo apresenta abordagem quantitativa e qualitativa, tendo como
questões de pesquisa: Qual a prevalência e os fatores associados à manutenção do
aleitamento materno no município de Florianópolis em 2008 em crianças menores de
um ano de idade? Como vem ocorrendo o cuidado de enfermagem nas redes de
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na perspectiva das políticas
públicas no município de Florianópolis, a partir do significado das relações e interações
vivenciadas pelos profissionais de enfermagem e mães? Os objetivos foram: Estimar a
prevalência do aleitamento materno em crianças menores de um ano em 2008 no
município de Florianópolis, SC e identificar os fatores associados à sua manutenção;
Compreender o cuidado de enfermagem nas redes de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno nas políticas públicas no município de Florianópolis a partir dos
significados das relações e interações vivenciadas pelos profissionais de enfermagem e
mães, na perspectiva da complexidade. Na primeira abordagem procedeu-se um estudo
transversal, onde foram estudadas 1073 crianças de 0 a 1 ano de idade no município
em 2008 no dia de campanha de vacinação. Foram calculados a prevalência do
aleitamento materno e os fatores associados à sua manutenção, utilizando testes
estatísticos. Na segunda abordagem do estudo, utilizou-se como método a Teoria
Fundamentada nos Dados e como referencial teórico/filosófico a Teoria da
Complexidade e a Teoria Ator Redes. Os dados foram coletados na Rede Básica de
Saúde por meio de entrevista aberta com 31 participantes, dispostos em três grupos
amostrais, no período de abril a agosto de 2012 e abril de 2013. A prevalência do
aleitamento materno foi 74,5%. Das 799 crianças que mantiveram a amamentação, a
média de idade foi de 146,9 dias, enquanto que a média de idade das crianças que não
mantiveram a amamentação foi de 226,07 dias. Observou-se associação significativa
entre aleitamento materno com o não uso de mamadeira e chupeta, amamentação na
primeira hora após o nascimento, crianças nascidas com peso superior a 2,5kg, mães
que estão sob licença maternidade, mães que não possuíam vínculo empregatício
formal, nascimento em "Hospitais Amigos da Criança" e consultas das crianças
realizadas em serviços públicos e saúde. Na abordagem qualitativa, emergiu o
fenômeno "Tecendo o cuidado de enfermagem nas redes de promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno por meio dos processos interativos", composto por sete
categorias e suas subcategorias, onde a descrição dos espaços múltiplos de cuidado
em aleitamento materno forma o contexto, a complexidade do aleitamento materno e o
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significado do cuidado multidimensional de enfermagem são as condições causais,
confrontando-se com as políticas públicas em aleitamento materno é a condição
interveniente, gerenciando o cuidado para o fortalecimento do aleitamento materno e
remetendo a fluxos, circulações e alianças o cuidado nas redes de promoção, proteção
e apoio ao aleitamento materno são as estratégias e considerando as conexões e
(des)conexões das redes de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno as
consequências. Assim, sustenta-se a tese de que os estudos epidemiológicos locais
são fundamentais para diagnosticar e direcionar ações e estratégias de promoção,
proteção e apoio ao aleitamento materno e o cuidado de enfermagem na perspectiva da
complexidade, que se organiza nas redes de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno, acontece por meio das relações e interações entres os atores
envolvidos.
Palavras-chave: Aleitamento materno. Cuidados de enfermagem. Enfermagem.

Abstract : Given the complexity of breastfeeding, the promotion, protection and support
of breastfeeding should be well structured, coordinated and multisetoriadas. However, to
increase the effect of this practice, diagnoses and actions are needed at the local level
supported by public policies organized network. This study presents quantitative and
qualitative approach, with the research questions: What is the prevalence and factors
associated with maintenance of breastfeeding in Florianópolis in 2008 in children under
one year of age? As has occurred in nursing care networks to promote, protect and
support breastfeeding in public policy perspective in Florianópolis, from the meaning of
relationships and interactions experienced by nurses and mothers? The objectives were
to estimate the prevalence of breastfeeding in children under one year old in 2008 in
Florianópolis, SC, and identify factors associated with its maintenance; Understanding
nursing care networks in the promotion, protection and support of breastfeeding in public
policies in Florianópolis from the meanings of relationships and interactions experienced
by nurses and mothers, from the perspective of complexity. In the first approach
proceeded sectional study where we studied 1073 children 0-1 year old in the
municipality in 2008 on the day of the vaccination campaign. We calculated the
prevalence of breastfeeding and factors associated with maintenance, using statistical
tests. In the second study approach was used as the method and Grounded Theory as a
theoretical / philosophical Complexity Theory and Actor Network Theory. Data were
collected in the Healthcare System through open interviews with 31 participants,
arranged in three different samples in the period April-August 2012 and April 2013. The
prevalence of breastfeeding was 74.5%. Of the 799 children who continued
breastfeeding, the average age was 146.9 days, while the average age of children who
did not keep breastfeeding was 226.07 days. We observed a significant association
between breastfeeding with no use of bottles and pacifiers, breastfeeding in the first
hour after birth, infants born weighing more than 2.5 kg, motherswho are under
maternity leave, mothers who had no formal employment relationship, birth to "Baby
Friendly Hospitals" and the queries performed on children and public health. In the
qualitative approach, emerged the phenomenon "Weaving nursing care networks to
promote, protect and support breastfeeding through interactive processes", composed of
seven categories and their subcategories, where the description of the multiple spaces
of care in breastfeeding forms the context, complexity and significance of breastfeeding
care nursing is multidimensional causal conditions, confronting public policy on
breastfeeding is the condition involved, managing the care for the strengthening of
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breastfeeding and referring to flows, circulations and alliances care networks in the
promotion, protection and support of breastfeeding are the strategies and considering
the connections and (dis) connection of networks to promote, protect and support
breastfeeding consequences. Thus, the thesis argues that local epidemiological studies
are essential to diagnose and guide actions and strategies for promoting, protecting and
supporting breastfeeding and nursing care from the perspective of complexity, which is
organized in networks to promote, protect and breastfeeding support, happens through
relationships and interactions among the actors involved.
Key words: Nursing. Breastfeeding. Nursing. Health Promotion. Public Policy.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123046

Nº de Classificação: 19012
BREHMER, Laura Cavalcanti de Farias. A integração ensino-serviço em
experiências do Pró-saúde na enfermagem/SC: estratégias para a consolidação da
atenção básica à saúde. 2013. p. 243. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Filosofia e ética em saúde e enfermagem
Orientador: Ramos, Flávia Regina Souza
Resumo: Esta tese reuniu dois grandes desafios atuais na conjugação do setor saúde
e educação, a consolidação da Atenção Primária e a formação de profissionais
conscientes e comprometidos com seu papel. A integração ensino-serviço representa o
objeto do estudo, pois se configura como uma estratégia potencial de aproximação
efetiva da formação em saúde com as demandas do Sistema. O objetivo foi analisar o
potencial estratégico da integração ensino-serviço em experiências de projetos do
Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE - em
cursos de Enfermagem, no estado de Santa Catarina, Brasil, para a consolidação da
Atenção Primária à Saúde. Um levantamento bibliográfico é apresentado no Capítulo 3,
retrata o estado da arte sobre a integração ensino-serviço. Trata-se de um estudo
qualitativo, do tipo Estudo de Caso. Foi desenvolvido em cinco cursos de Enfermagem
de diferentes instituições de ensino superior que desenvolveram projetos do PRÓSAÚDE entre os anos de 2005 a 2011. Foram utilizadas as técnicas de pesquisa
documental, grupo focal e entrevistas. Os documentos pesquisados correspondem aos
Planos Políticos Pedagógicos e aos relatórios dos projetos. Em cada cenário do estudo
foi realizado um grupo focal com os alunos da última fase do curso. Também foram
entrevistados vinte e dois docentes envolvidos com disciplinas teóricas e práticas na
Atenção Primária e quatorze profissionais de saúde dos serviços que acompanham as
experiências dos alunos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com
Seres Humanos, parecer Nº 1801/2011. Os resultados compuseram o Capítulo 6,
apresentados na forma de manuscritos. O item 6.1. descreveu os casos estudados em
relação aos elementos teóricos de destaque em articulação com as mudanças
propostas para a educação superior no Brasil e estratégias indutoras. A análise dos
dados coletados nos grupos focais e entrevistas compõem os três subcapítulos
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seguintes. O Item 6.2. revelou os significados atribuídos às experiências de
desenvolvimento de projetos do PRÓ-SAÚDE para a formação em Enfermagem. No
Item 6.3. a estratégia de integração ensino-serviço recebeu evidencia para além do
PRÓ-SAÚDE. São abordadas questões acerca das suas contribuições para formação e
são apontados fatores intervenientes para atingir seus objetivos. O papel dos atores
envolvidos neste processo também emergiu. O Item 6.4. tomou o modelo de atenção à
saúde na Atenção Primária e a interdisciplinaridade como escopo para desvelar as
percepções dos sujeitos da pesquisa acerca destes objetos. Os resultados
demonstraram que a potencialidade da integração ensino serviço e de políticas públicas
para a promoção desta estratégia é irrefutável. Os avanços podem ser observados ao
longo dos anos, no ensino e na atenção à saúde. Desde a formação aos alunos são
criadas oportunidades de vivenciar a profissão em espaços reais e desenvolver suas
práticas a partir da articulação das necessidades do processo ensino-aprendizagem e
dos serviços de saúde. Alguns fatores limitadores persistem nas relações, sobretudo,
quanto aos aspectos organizacionais, estruturais e da disponibilidade individual para
mudanças. O verdadeiro sentido da integração ensino-serviço está no encontro dos
atores do processo, alunos, docentes e profissionais dos serviços, no diálogo e na
conjugação dos saberes.
Palavras-chave: Educação superior. Enfermagem. Integração ensino - serviço.

Abstract: This thesis gathered two main current challenges in the conjugation of
education and health sectors, the consolidation of Primary Health Care and
professionals' training who are aware and committed to their roles. The learning-service
integration represents the goal of this research since it can be configured as a potential
strategy to the effective approximation between the health training and system's
demands. The aim was to analyze the strategic potential about the learning-service
integration in experiences of projects related to the Reorientation Program for
Professional Training in Health - PRÓ-SAÚDE. It was developed on nursing courses in
the state of Santa Catarina, Brazil, in order to improve the Primary Health Care. A
bibliographic review is presented in Chapter 3, which depicts the state of the art on
learning-service integration. This is a qualitative research and study case type. It was
developed in five nursing courses of different higher education institutions that
developed PRÓ-SAÚDE projects between the years 2005 and 2011. It was used the
document research techniques, focus groups and interviews. The researched
documents correspond to the Pedagogical Political Plans and projects reports. At every
scenario of the study, it was conducted a focus group with students from the last
semester of the course. In addition, twenty-two teachers involved with theoretical and
practical subjects in Primary Health Care.and fourteen professionals from the health
services that accompany the students' experiences were interviewed. This study was
approved by the Committee of Ethics and Humans Research, opinion No. 1801/2011.
The results formed the Chapter 6, and they were presented in the form of manuscripts.
The item 6.1 described the studied cases in relation to the theoretical elements of
prominence, in conjunction with the proposed changes for higher education and inducing
strategies, in Brazil. The analysis of data collected in the focus groups and interviews
make up the three following subchapters. The Item 6.2 revealed the meanings attributed
to the experiences of projects development of the PRÓ-SAÚDE for nursing training. In
the Item 6.3, the strategy of learning-service integration was evidenced beyond the
PRÓ-SAÚDE. Some issues about its contributions for training were addressed, and
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some intervening factors to achieve its goals were appointed. The role of the actors
involved in this process also emerged. The Item 6.4 took the model of health care in the
Primary Health Care and interdisciplinarity as scopes to uncover the perceptions of the
research subjects, on these objects. The results demonstrated that the capability of
learning-service integration and public policies to the promotion of this strategy are
undeniable. The advances can be observed over the years in both education and health
care. From the students training, many opportunities are created to experience the
profession in real spaces and develop their practices from the articulation of needs of
the teaching-learning process and health services. Some limiting factors persist in the
relations, especially regarding the organizational and structural aspects along with
individual availability for changes. The true meaning of the learning-service integration is
in the meeting process of the participants, students, professors, services professionals,
dialogue and knowledge partnership.
Key words: Higher education. Nursing. Learning - service integration.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/103522

Nº de Classificação: 19014
GUIMARÃES, Gisele Perin. Educação em saúde como espaço dialógico para a
vivência da da gravidez de alto risco. 2013. p. 225. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Educação,saúde e enfermagem
Orientador: Martini, Jussara Gue
Resumo: Trata-se de Pesquisa Convergente-Assistencial que teve como principal
objetivo desvelar como a educação em saúde desenvolvida pela enfermeira pode
preparar a gestante e seu acompanhante para o enfrentamento das intercorrências
inerentes ao processo de vivenciar uma gestação de alto risco. Utilizou-se como
suporte teórico a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Esta pesquisa foi realizada no
Hospital Universitário, da Universidade Federal de Santa Catarina, no período de
janeiro a setembro de 2012, após parecer 2257/11 do Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos. Os sujeitos constituíram-se de 12 gestantes e 09
acompanhantes. A coleta dos dados ocorreu em três momentos: o primeiro momento foi
a identificação das gestantes e seus acompanhantes; o segundo foi a obtenção de
alguns dados extraídos do prontuário de cada uma das mulheres; e o terceiro foi a
consulta de enfermagem propriamente dita onde se estabeleceu momentos dialógicos
em busca de uma reflexão-ação-reflexão, numa práxis, numa relação entre teoria e
prática. A análise foi realizada seguindo os quatro processos genéricos da Pesquisa
Convergente-Assistencial, a saber: apreensão, síntese, teorização e transferência.
Desta análise emergiram 5 manuscritos: 1) Produção científica strito sensu sobre
educação em saúde com gestantes: um estudo bibliométrico; 2) Perfil sócio obstétrico
das gestantes que realizaram pré-natal de alto risco em um hospital universitário do sul
do Brasil; 3) Itinerário terapêutico vivenciado pelas gestantes de alto risco e seus
acompanhantes; 4) Sentimentos e expectativas das mulheres-gestantes frente à
gestação de alto risco; 5) Transformação das concepções das gestantes de alto risco e
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seus acompanhantes durante processo de educação em saúde na assistência prénatal. Os resultados apontaram o panorama nacional de educação em saúde no prénatal de alto risco por meio de dissertações e teses de enfermagem, a relação entre os
fatores de riscos sociais e obstétricos apresentados pelas gestantes que realizaram o
pré-natal de alto risco. O início da assistência pré-natal aconteceu primeiramente nas
Unidades Básicas de Saúde, sendo que a maior parte das gestantes estudadas só foi
encaminhada ao pré-natal de alto risco no segundo trimestre. Os momentos dialógicos
e de ação-reflexão-ação foram percebidos pelas gestantes e seus acompanhantes no
decorrer da assistência pré-natal de alto risco como algo transformador, fortalecedor,
tornando-se seres mais seguros e encorajados para vivenciarem todo o processo de
gestar e parir. A presença de um acompanhante foi visto pelas gestantes como sendo
algo positivo, bem como terem tido a possibilidade de um profissional acompanhandoas durante a assistência pré-natal. Percebe-se que assistência pré-natal ainda está
voltada basicamente para as necessidades obstétricas necessitando um olhar mais
direcionado para as ações de educação em saúde no decorrer do pré-natal. Ao concluir
este estudo, destacam-se a importância do diálogo, de processos reflexivos, do contato
mais direto e aproximador entre profissionais, gestantes e acompanhantes que
vivenciam uma gestação de alto risco, tendo como fio condutor a educação em saúde.
Esta pesquisa traz contribuições para novas reflexões sobre a assistência pré-natal de
alto risco, mais participativa e libertadora, bem como, para o ensino estimulando novas
pesquisas na área da saúde da mulher-gestante.
Palavras-chave: Alto risco. Gravidez. Processo educativo.

Abstract: The overall purpose of this study is to understand the family's representations
of a physically disabled child its implications in everyday life as well as specific goals,
analyze the social representations of the family on physical disability, the impact of the
physical disability in daily family life and the recognition and acceptance of the physical
disability in the family. The thesis constitutes that the social representations of the family
on a child's disability determine attitudes, behavior and care practices in daily life. The
study was based on the Social Representations Theory proposed by Serge Moscovici
and it is a qualitative, descriptive exploratory study. Empirical data were collected at a
Rehabilitation Center in southern Brazil from March to June 2010. The research subjects
were 20 families, 19 mothers and one father. This work resulted in five manuscripts, two
related to literature review and three to empirical data interpretation. The last ones were
analyzed by content analysis methodology and resulted in 12 thematic categories
grouped below in three themes which resulted in the following manuscripts: First, Social
representations of families on the child's physical disability. It is emphasized that the
disability is not considered a disease and a social identity that the child belongs to a
group called "normal" was present. The language "lame" or with "defect" is still socially
used. The notion that families and professionals have anchored in its social
representations on disability interferes in attitudes and behavior. This influences in a
positive or negative way in how the child perceives herself or himself and the
interactions he or she establishes in society. Second, The child with physical disabilities
- impacts on everyday family life. It was found that the disability is represented by
suffering and concerns and that overprotection is frequent. This brings huge
transformations within the family, causing a physical, social, emotional and financial
overload on parents. Third, The recognition by the family of the child#s physical
disability. The results show the family's feelings of sadness in coping with the diagnosis.
1038

On the other hand, it also shows that, over time, the family is able to accept the child in a
positive way. The way the diagnosis is transmitted may enable a new reconstruction of
this representation. Negative aspects in communication between parents and health
professionals are pointed out. Lastly, the evidences indicate that the knowledge of the
representations can help the multi professional team to understand the family in need of
support to adapt to this new reality and that can be related to care needs or to plans and
expectations concerning the child.
Key words: Pregnancy. High risk. Educational process.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106903

Nº de Classificação: 18955
GOMES, Doris. A subjetividade do profissional da saúde pós-reestruturação
produtiva. 2013. p. 179. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Filosofia e Ética em saúde e enfermagem
Orientador: Ramos, Flávia Regina Souza
Resumo: O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) nas décadas
de 1980/90 no Brasil se dá no auge da reestruturação produtiva e no pós "welfare state"
dos países desenvolvidos, conformando um embate entre diferentes interesses
público/privado - com forte intersecção no sentido da hegemonia dos interesses
privados sobre os públicos. A ética nos espaços da ação profissional em saúde,
considerando as diferentes alteridades, surge como um desafio numa conjuntura
trespassada por uma ideologia do mercado que coersiona todos os aspectos da
vida contemporânea. Objetivo: analisar os problemas éticos encontrados na relação
ou intersecção das realidades público/privadas sob o ponto de vista dos
profissionais da saúde no Brasil pós-reestruturação produtiva. Método: uma
pesquisa qualitativa do tipo exploratório descritivo, onde foram entrevistados
30 profissionais
(enfermeiros,
médicos
e cirurgiões-dentistas)
da região
metropolitana de Florianópolis com experiência de trabalho na área pública e
privada. A análise dos dados se deu através do método de Análise Textual
Discursiva, utilizando-se o software ATLAS.ti como auxiliar nas etapas de formação
de unidades base e categorização. Resultados e Discussão: foram consideradas
quatro macrocategorias, cada uma tratada em um manuscrito específico. Na primeira,
denominada "Intersecção público/privado: problemas estruturais e éticos na relação
público-privado" os problemas éticos mostraram-se tanto nas restrições de autonomia
do paciente ou nas determinações sociais, quanto na vontade do profissional em
fazer o melhor, driblando possíveis problemas estruturais; as questões centrais foram a
complementação de pagamento, a humanização versus o ganho secundário,
capitalização, e incorporação
tecnológica. No segundo manuscrito foi abordado o
"comprometimento,
ética e sofrimento moral", focando uma transformação no
tradicional compromisso "benfeitor" instrospectado nas profissões como diferencial às
ocupações. Traz para o debate o papel do profissional da saúde enquanto sujeito
moral, com diversos graus de comprometimento com a construção e proteção do

1039

"bem público". O
profissional assume 'práticas possíveis' para
se
manter
"minimamente" ético em realidades que coersionam a tomada de decisões. O
sofrimento moral aparece relacionado a sentimentos de impotência frente a situações
de determinação do processo saúde-doença ou institucional-administrativas.
No
terceiro manuscrito, a subjetividade do profissional da saúde pós-reestruturação
produtiva é trabalhada a partir da experiência de uma profissão específica - a
odontologia. Os principais achados se referem à ética na relação inter-pares; problemas
éticos e serviço privado (competição de mercado, a realidade das Clínicas populares,
os convênios e planos odontológicos); ética e ideal do serviço público: a construção
da excelência para a odontologia pública como necessidade socialmente
construída.Resumo: O manuscrito quatro focou a relação de um padrão moderno de
produtividade em lógicas diferenciadas público/privado e a produtividade como
sinônimo de qualidade, comprometimento e ética. Algumas questões foram trazidas
para o debate: até que ponto este padrão de produtividade "moderno/estressor"
pode significar uma postura ética positiva e que estímulos alternativos poderiam
ser pensados no sentido de uma produtividade necessária no serviço público associada
a um comprometimento,
qualidade/humanização,
ética mínima e não-lucro.
Conclusões:
Desvelar problemas éticos na intersecção público/privado do
sistema de saúde brasileiro parece fundamental para o resgate do trabalho como
espaço de formação e transformação
do próprio ser-profissional. A ausência
de comprometimento com o outro como fato do mundo moderno surge como efeito
e ao mesmo tempo causa de um processo contraditório. A busca por um humano que
não se perceba isolado do todo, mas como um sujeito que pensa e que pode construir
um diferencial ético no seu trabalho, "gentificado" e fazedor de história, parece
significativo para a construção da qualidade e excelência no público. Na odontologia,
uma crise profissional propõe problemas éticos: por um lado, o mercado reforça
um sentido comercial na profissão odontológica, construindo configurações
empresariais com ampliação da capitalização na odontologia sobre realidades
de precarização no trabalho. Por outro lado, a ação exclusiva do profissional da
odontologia no sistema público de saúde estimula um papel coletivo protagonista
na busca por uma excelência de trabalho a partir de novos processos éticopolíticos e epistemológicos.
Palavras-chave: Ética. Mercado de trabalho. Profissional da saúde.
Abstract : The process of constructing the SUS in 1980/90 at the peak of productive
restructuring in Brazil and after the welfare state in developed countries, types a strong
intersection in reality of health between public and private interests. Ethics in the spaces
of professional health performance, considering the different otherness, is a challenge in
an environment pierced by a market ideology that links all aspects of contemporary life.
Objective: To analyze the ethical problems found in the relationship-intersection of the
public/private realities from the health professional?s perspective, post-productive
restructuration in Brazil. Method: A qualitative research with an exploratory and
descriptive approach, where 30 professionals (nurses, physicians and dentists) were
interviewed in the metropolitan area of Florianópolis, with work experience in the private
and public areas. Data analysis was made by using the method of the Textual Analysis
discourse and the ATLAS.ti software was used in order to create the base units and
categorizations. Results and Discussion: four mega-categories were considered; each of
them represents a specific manuscript. The first, called "Public-private intersection:
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structural and ethical issues in the public-private relationship" ethical problems were
shown in the restrictions on patient autonomy and in the social determinations.
According to the professional?s perspective, they will do their best while dodging
possible structural problems; the central issues were the completion of payment,
quality/humanization versus secondary gain and technological resources. In the second
manuscript the "commitment, ethics and moral suffering," were addressed while
focusing on a transformation of the traditional "benefactor" commitment hard-pressed in
the professional formation such as the differential among occupations. Bring to debate
the role of the health professional as a moral subject, with varying degrees of
commitment to the construction and protection of the "public welfare." The professional
assumes "possible practices" to remain "minimally" affected by the ethics that16exist in
the realities that convey ethical decision-making. Moral distress appears to be related to
feelings of powerlessness in situations of determining the disease. In the third
manuscript, the subjectivity of the health professional, post-productive restructuration, is
crafted from the experience of a particular profession - odontology. The main findings
relate to ethics in the inter-peer relationship; ethical problems and the private services
(market competition, the reality of popular hospitals, covenants and dental plans); ethics
and the ideal public service: the construction of excellence for public dentistry as a
socially constructed need. The fourth manuscript focused on the relationship of a
modern standard of productivity in the differentiated logistics for public/private interests
and "productivity" as a synonym for quality, commitment and minimal ethics. Some
issues were brought to the debate: to what extent can this "modern/stressor" pattern of
productivity contribute to a positive ethical posture; and which alternative motivations
could be thought towards necessary productivity in the public service combined with
commitment, quality/humanization, minimal ethical and non-profit issues. Conclusions:
Unveiling ethical problems at the intersection of the public/private health system in Brazil
seems fundamental to the rescue work, as space formation and transformation of one?s
self-training. The lack of commitment to each other as the fact of the modern world
emerges and causes contradictory processes. The search for a human who does not
look at himself as isolated, but as a person who thinks and who can build a difference in
their work ethic, "socialized" and history-maker, seems significant to the building of
quality and excellence in the public area. In odontology, a professional crisis proposes
ethical problems: firstly, the market reinforces a sense of commercialism in the dental
profession, building business settings with magnification in dentistry capitalizing on the
realities of precarious work. Moreover, the unique actions of the dental professional in
the public health system encourages a collective protagonist role in the search for
excellence of work from new ethical-political and epistemological processes.
Key words: Ethics. Health personnel. Job market.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107471

Nº de Classificação: 18956
LINO, Monica Motta. Produção do conhecimento em enfermagem de Brasil e de
Portugal: um olhar a partir de pressuspostos bachelardianos. 2013. p. 158. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina.
Santa Catarina; 2013.
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Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Orientador: Backes,Vânia Marli Schubert
Resumo: A epistemologia é um ramo da filosofia que aborda questões relacionadas ao
conhecimento: os limites, a origem, a validade e seus critérios. A ciência, portanto, é
tomada como objeto de investigação.Nesse estudo adota-se a pesquisa científica de
enfermagem como foco de análise epistemológica na perspectiva de Gaston Bachelard.
Assim, parte-se da tese de que existem obstáculos epistemológicos à pesquisa de
enfermagem e que detectá-los é necessário para a sua superação. O estudo teve como
objetivo compreender os obstáculos epistemológicos à pesquisa em enfermagem de
Brasil e de Portugal na perspectiva dos enfermeiros pesquisadores. A compreensão
epistemológica dos obstáculos ao desenvolvimento de pesquisa em dois sítios distintos
(Brasil e Portugal) permitiu ampliar o olhar para responder questões inerentes à
profissão e manter firme a busca incessante por respostas que possam solucionar
problemas da área. O método consistiu em pesquisa descritiva, exploratória, de
abordagem qualitativa, realizada no Brasil e em Portugal. Adotou-se como estratégia
de coleta dos dados a entrevista semi- estruturada com enfermeiros pesquisadores de
ambos os países, com experiência em pesquisa científica e título de doutorado e/ou
pós- doutorado.A seleção dos participantes ocorreu por meio da técnica snowball que
consiste em participantes iniciais apontarem novos participantes, formando-se uma
rede de indicações.O critério de saturação dos dados por repetição de informações
limitou a pesquisa em 17 participantes (09 brasileiros e 08 portugueses). O período de
coleta dos dados teve a duração de 14 meses (out/2011 a nov/2012) e a análise dos
dados teve a duração de 20 meses (out/2011 a mai/2013). Os resultados e discussão
são apresentados em três manuscritos: 1) Pesquisa em enfermagem: Brasil e Portugal
na construção da identidade profissional; 2) Influências capitalistas na produção do
conhecimento em enfermagem de Brasil e Portugal; e, por fim,3) Aspectos
epistemológicos da nova pesquisa em enfermagem: colaborativa, transdisciplinar e
translacional. A enfermagem enquanto ciência em construção tem capacidade para
desenvolver conhecimentos avançados no que diz respeito ao cuidado de enfermagem.
Conforme Bachelard destaca, é necessário dialetizar a experiência científica: é preciso
que os pesquisadores saiam dos nichos para compreender melhor a vida prática em
saúde e propor novas possibilidades, fortalecendo o cuidado de enfermagem enquanto
objeto singular da profissão. A atividade diária do pesquisador e das instituições de
ensino, especialmente aquelas com Programas de Pós-Graduação em Enfermagem,
tem sido influenciada por modos capitalista de produzir conhecimento. Transformar a
realidade das exigências de produção, díspares com as condições de trabalho, de
valorização e de fomento em pesquisa, é uma tarefa árdua, porém necessária. E, por
fim, é preciso despertar para a nova pesquisa de enfermagem: colaborativa,
transdisciplinar e translacional. Observa-se que todas têm como aspecto comum a
coletividade e a abertura do pensamento ao mundo. A enfermagem, nesse sentido,
está passando por um momento de transição entre a pesquisa tradicional e a "nova
pesquisa".
Palavras-chave: Enfermagem. Epistemologia. Pesquisa em enfermagem.

Abstract: Epistemology is a branch of philosophy that addresses questions about
knowledge: limits, origin, validity and their own criteria. Science, therefore, is taken
as a research object. In this study we adopt the scientific research nursing focus
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of the epistemological analysis from the perspective of Gaston Bachelard. We
started from the thesis that there are epistemological obstacles in the nursing research
and detecting them is necessary to overcome them. The study is aimed at
understanding the epistemological obstacles of the nursing research in Brazil and
Portugal in the perspective
of nurse researchers.
To understand the
epistemological obstacles in the development of research in two different sites (Brazil
and Portugal) allowed, a broaden perspectives to answer questions relating to the
profession and embrace firm the incessant search for answers that can solve some
problems in the area. The method consisted of a descriptive, exploratory, qualitative
study conducted in Brazil and Portugal. It was adopted as a strategy for data collection
to semi-structured interviews with nurse researchers in both countries, with
experience in scientific research and doctorate degree and/or post-doctoral. The
participants were selected through the snowball technique consisting initially, the first
participants suggest other new participants, forming a network of suggestions. The
saturation criteria were given by the repetition of the information, which limited the
research into 17 participants (09 Brazilian and 08 Portuguese). The data collection
period lasted 14 months (Oct/2011 to Nov/2012) and the data analysis lasted 20 months
(Oct/2011 to May/2013). The results and discussion
are presented in three
manuscripts: 1) Nursing research: Brazil and Portugal in the construction of a
professional identity, 2) Capitalist influences in the production of Nursing knowledge of
Brazil and Portugal, and, finally, 3) Epistemological features in the new nursing
research: collaborative, trans-disciplinary and translational. Nursing as a science in
construction has the ability to develop advanced knowledge with regards the nursing
care. As Bachelard arguments, it is necessary to
discourse with scientific
experiment: it must leave the researchers positions to better understand life
health practice and propose new possibilities, and to strength the nursing
profession as a singular object. The daily activity of the researcher and of the
educational institutions, especially those who have Post-Graduate Programs in
Nursing, has been affected by capitalist modes of producing knowledge.
Transform
the reality of production requirements, with disparate working conditions, recapture
and development in research, is an arduous task, but necessary. And finally, we need to
wake up to the new nursing research: collaborative, trans-disciplinary and translational.
It is observed that all have a common point: the collectivity and the openness to
the world of thought. Nursing, in this sense, is going through a time of transition
between the traditional research and the new research.
Key words: Nurse. Knowledgex. Nursing research.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/107565/320456.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 18957
BELLAGUARDA, Maria Ligia dos Reis. Nexos e circunstâncias na vitória do
Conselho Regional de Enfermagem em Santa Catarina (1975 - 1986). 2013. p. 303.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa
Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
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Linha de Pesquisa: História em enfermagem e saúde
Orientador: Padilha, Maria Itayra Coelho de Souza
Resumo: Pesquisa qualitativa com abordagem sócio-histórica que apresenta como
objeto a história de criação, implantação e desenvolvimento do Conselho Regional de
Enfermagem em Santa Catarina no período de 1975 a 1986, como órgão
regulamentador e representativo da Enfermagem como profissão da saúde. O recorte
temporal, inicialmente, indicado pelo movimento de criação do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina em que os limites são determinados pelos
direcionamentos político-administrativos no interior da profissão em 1975 e culminando
em 1986 com a implantação da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre
o Exercício Profissional da Enfermagem. Defendo a Tese que o Conselho Regional de
Enfermagem confere reconhecimento à Enfermagem como profissão da saúde
potencializando a autonomia, o credencialismo e a aplicação de conhecimentos
científicos para o exercício profissional. Tem o objetivo geral de compreender os nexos
de influência do Conselho Profissional no desenvolvimento da Enfermagem em Santa
Catarina no periodo de 1975 a 1986. O referencial teórico utilizado foi o da História
Nova em consonância com a sociologia das profissões descrita por Eliot Freidson.
Foram utilizadas fontes primárias em fontes orais e documentais, que se referem a
entrevistas semiestruturadas com oito participantes gestores e profissionais que
participaram do desenvolvimento do Conselho dentro do fragmento temporal estimado.
A Pesquisa Documental foi realizada pela análise das atas, leis, decisões, escrituras
públicas, relatórios, portarias, correspondências e fotografias particulares e do acervo
do Conselho de Enfermagem e Associação Brasileira no Estado e, ainda documentos
do Conselho Federal de Enfermagem. As análises categoriais foram fundamentadas
nos conceitos de Freidson para as profissões onde a expertise, o credencialismo e a
autonomia caracterizam uma ocupação em profissão. Da análise resultaram quatro
categorias apresentadas sob a forma de manuscritos. O primeiro16intitulado Trajetórias
escolhidas, vidas compartidas junto ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina (1960-1970), que descreve a biografia narrada das(os) Enfermeiras(os) a partir
da opção profissional à aproximação com as entidades organizativas. Apresenta a
importância da identificação dos participantes no Estudo histórico, bem como o
relevante papel de institucionalização da Enfermagem no Estado. O segundo
manuscrito, Dos nexos às circunstâncias no nascedouro do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina (Década de 1970), analisa as circunstâncias de criação
e instalação do Conselho Regional de Enfermagem em Santa Catarina. Os resultados
demonstraram que o movimento pelas lideranças à época aconteceu por idealismo e
incipiente com vistas a garantir autonomia e visibilidade sobre o fazer profissional. O
terceiro manuscrito, Desenvolvimento do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina (1975-1986) discute o desenvolvimento do Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina nos primeiros onze anos de gestão (1975-1986). Constatou-se que
houve fragilidade no reconhecimento da finalidade real do Conselho Profissional pelos
pares e isto dificultou a compreensão da relevância deste órgão para a consolidação da
profissão. A última composição de análise foi Enfermagem profissão, seu status eis a
questão, que examina o credencialismo do Conselho Regional de Enfermagem e a sua
influência no status profissional em Santa Catarina. Evidenciou o status de profissão
que o Conselho confere à Enfermagem, porém o que os profissionais requerem é o
status de visibilidade e valorização dos membros profissionais com mudanças reais da
prática assistencial e condições de trabalho.A construção deste conhecimento em Tese
indica que a história do Conselho Regional de Enfermagem tem o nexo atribuído à
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institucionalização da Enfermagem no Estado e de acordo com as circunstâncias
sociais, políticas, econômicas e educacionais do período estudado. Desta forma, o
Estudo trouxe à tona a compreensão dos nexos de influência do Conselho Profissional
sobre a Enfermagem, uma vez que institucionalizou a profissão, registrou o quantitativo
de profissionais, instaurou, regulamentou e disciplinou o exercício profissional. E ainda,
unificou a Enfermagem no sentido de representação e importância diante de outras
profissões, em conformidade com o Estado e com vistas a segurança dos cuidados
prestados à sociedade. Diante do que, revela um grande compromisso com a
coletividade por meio do exercício profissional sob os fundamentos da expertise, do
credenciamento e da autonomia.
Palavras-chave: Enfermagem. História da enfermagem. Profissão.

Abstract: This qualitative study was performed using a socio-historical approach with
the purpose to investigate the history of the creation, implementation and development
of the Regional Nursing Council of Santa Catarina from 1975 to 1986, as the
organization that regulates and represents nursing as a health profession. The selected
time frame was indicated by the movement for the creation of the referred Council, of
which time limits are determined by the political-administrative actions of the profession
starting in 1975, and culminating in 1986 with the implementation of Law 7498, of June
25th of 1986, which establishes the Professional Practice of Nursing. I uphold the thesis
that the Regional Nursing Council acknowledges nursing as a health profession, thus
strengthening the possibilities of autonomy, accreditation and the application of scientific
knowledge for professional practice. The general objective of this study is to understand
the nexuses of influence of the Professional Council on the development of nursing in
Santa Catarina from 1975 to 1986. The theoretical framework used was New History in
agreement with the sociology of professions as described by Eliot Freidson. The primary
sources were spoken and documented statements, i.e., semi-structured interviews with
eight participants ? managers and professionals who participated in the development of
the Council within the estimated time frame. The document study was performed by
analyzing proceedings, laws, decisions, public deeds, reports, law regulations, personal
correspondences and photographs, files of the Nursing Council and the Brazilian
Nursing Association in the state, in addition to documents of the Federal Nursing
Council. The category analyses were founded on Freidson?s concepts for professions in
which expertise, accreditation, and autonomy characterize a practice. The analyses
generated four categories presented in the form of manuscripts. The first, named Paths
chosen, lives shared within the18Regional Nursing Council of Santa Catarina (19601970), described the narrated biography of nurses based on their professional decision
to join the regulatory organizations. It shows the importance of identifying the
participants of the historical study, as well as the important role of the institutionalization
of nursing in the state. The second manuscript, From the nexus to the circumstances of
the establishment of the Regional Nursing Council in Santa Catarina (1970?s), analyzes
the circumstances of the creation and establishment of the Regional Nursing Council in
Santa Catarina. Results show that the leadership movements at the time took place by
idealism and were incipient, with a view to ensure autonomy and presence regarding the
professional practice. The third manuscript, Development of the Regional Nursing
Council of Santa Catarina (1975-1986), discusses the development of the Regional
Nursing Council in Santa Catarina in the first eleven years of management (1975-1986).
It was found that there was some frailness in peers acknowledging the real purpose of
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the Professional Council and this made it more difficult to understand the importance of
this organization for the consolidation of the profession. The final analysis composition
was The nursing profession: its status; that is the question, which examines the
accreditation of the Regional Nursing Council and its effect on the professional status in
Santa Catarina. It gave evidence of the profession status that the Council assigns to
nursing; however, what professionals actually require is the status of visibility and
valorization of nursing professionals with real changes to health care practice and
working conditions.The construction of this knowledge in thesis indicates that the history
of the Regional Nursing Council has the nexus attributed to the institutionalization of
nursing in the state and in accordance with the social, political, economic and
educational circumstances of the studied time. Therefore, the study revealed the
understanding of the nexuses of influence of the Professional Council about Nursing, as
it institutionalized the profession, registered the number of professionals, implemented,
regulated and disciplined the professional practice. Furthermore, it unified nursing in the
sense of representation and importance among other professions, in agreement with the
state and aiming at the safety of the care delivered to society. Hence, it reveals a strong
compromise with the community by means of the professional practice under the
principles of expertise, accreditation and autonomy.
Key words: Nursing. History of Nursing. Profession. Sociology. Professional Review
Organizations.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107000

Nº de Classificação: 18954
LORENZETTI, Jorge. "Práxis": tecnologia de gestão de unidades de internação
hospitalares. 2013. p. 265. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: Processo de trabalho em saúde
Orientador: Gelbcke, Francine Lima
Resumo: Estudo de abordagem quase experimental com objetivo de construir e
testar uma tecnologia de gestão de unidades de internação que facilite a coordenação
do trabalho da enfermagem e propicie bases para melhoria da qualidade
da
assistência. As unidades de internação são espaços assistenciais de grande
importância no resultado da atenção hospitalar. Estima-se a existência de 15 mil
unidades de internação nos hospitais brasileiros. E, em 2012 ocorreram mais de 18,5
milhões de internações hospitalares no Brasil. A enfermagem tem um papel
determinante
no desempenho das unidades de internação, assumindo a
responsabilidade pelos cuidados nas 24 horas do dia, os 7 dias da semana e os 365
dias do ano, além de zelar pelo ambiente terapêutico e o suprimento dos materiais
necessários. As enfermeiras são as gestoras das unidades de internação e esta
administração carece de uma ferramenta que integre processos assistenciais e
administrativos destes espaços de atenção à saúde. A tecnologia PRAXIS constituise em um software desenvolvido em parceria com o Hospital Universitário da UFSC
e que está em experimentação em uma unidade clinica do referido hospital. O
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aplicativo PRAXIS foi orientado pelos princípios da gestão participativa, melhoria
contínua do desempenho e inovação tecnológica, na perspectiva de propiciar benefícios
para usuários e trabalhadores das unidades de internação. Os resultados foram
estruturados em três artigos. O primeiro faz uma apresentação geral da tecnologia,
focando os seus componentes: Planejamento Participativo da Unidade (PPU),
Sistema Diário de Classificação dos Pacientes (SDCP), Gestão de Pessoas da
Equipe de Enfermagem
(GPEN),
Gestão de Materiais (GMAT), Gestão da
Qualidade (GQUALI) e Painel eletrônico no posto de enfermagem (dashboard). As
informações
relevantes
dos componentes do PRAXIS são organizadas e
disponibilizadas de forma atualizada no painel eletrônico da unidade (TV de 50') para
visibilidade e comunicação aos membros da equipe de enfermagem e demais
profissionais de saúde, usuários, acompanhantes, familiares e visitantes. O segundo
artigo tem como objetivo retratar os resultados experimentais do PRAXIS nos aspectos
de Planejamento e Qualidade da Assistência. A equipe de enfermagem produziu
um PPU para o ano de 2013, que contém planos de trabalho para oito questões
prioritárias selecionadas. Os resultados da implementação,
em percentuais, de
cada plano de trabalho, de janeiro a trinta de abril de 2013, foram: sistema diário de
classificação dos pacientes / carga de trabalho (90%), manual de procedimentos
(35%), política de acompanhantes (08%), capacitação (30%), qualidade de vida no
trabalho (07%), gestão de materiais (51%), práticas de sustentabilidade (09%) e
excelência da assistência (64%). Em relação a qualidade assistencial os resultados
em abril foram: 97,95% dos pacientes consideraram a assistência de enfermagem da
unidade como ótima ou boa, a taxa de cobertura da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) foi de 51,49%, a de realização dos exames externos previstos foi de
86,21%, a taxa de infecção hospitalar foi de 36,07%, a de ocupação da unidade foi de
85,87%, a média de permanência de 10,56 dias e de pacientes dia de 21,47 pacientes
para 25 leitos de capacidade e não houve notificação de eventos adversos.Resumo: O
terceiro artigo tratou dos aspectos, contemplados
na tecnologia PRAXIS, de
gestão da assistência e gestão de pessoas da equipe de enfermagem da unidade.
A aplicação do SDCP no mês de abril de 2013 apresentou os seguintes resultados:
média diária de 9,77 pacientes com cuidados mínimos, 5,11 intermediários, 6,18
de
alta dependência e 0,41 semi intensivo. No GPEN, evidencia-se a informatização
da escala mensal de trabalho da unidade e o dimensionamento da equipe de
enfermagem que mostrou, para o mês de abril de 2013, uma carga média diária de
trabalho de enfermagem na unidade de 143,74 horas. Esta carga média diária
exigiria a lotação de uma equipe com 12 enfermeiros e 35 técnicos ou auxiliares de
enfermagem, sendo que a existente é de 07 enfermeiros e 25 técnicos e auxiliares de
enfermagem. A avaliação do software pelos profissionais de enfermagem da unidade e
pela comissão externa de avaliação confirmou a relevância, utilidade, inovação e
atendimento dos objetivos do mesmo. Conclui-se que a consolidação da tecnologia
PRAXIS exige tempo e um processo de maturação. Trata-se de um recurso valioso e
inovador a ser desenvolvido a partir desta primeira versão (1.0), para ser
adaptado às diversas realidades hospitalares. A expectativa é que a multiplicação do
uso da tecnologia e o seu aperfeiçoamento gerem uma massa critica capaz de significar
uma melhoria substantiva no desempenho das unidades de internação que possa
ser caracterizado como um novo padrão. Enfim, um processo e esforço coletivo
de longo prazo, talvez, um horizonte de 10 anos.
Palavras- chave: Unidades de Internação. Gestão em saúde. Gestão de Ciência.
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Abstract: This study was performed using a quasi-experimental approach with the
purpose to design and test management technology specifically for inpatient care units
to facilitate the work of the nursing team, thus promoting improvements to the
quality of care. Inpatient care units are health care facilities that have a
considerable effect on hospital care outcome. It is estimated that there are 15,000
inpatient care units in Brazil. And, at 2012, had more of 18,5 millions inpatients in Brazil.
Nursing plays a determining role on the performance of inpatient care units, as the
nursing team is responsible for care 24 hours a day, seven days a week, during the
365 days of the year, besides looking over the therapy area and handling
supplies. Nurses are the managers responsible for the inpatient care units, and such
management
requires a tool that would integrate the health care and
administrative processes of those units. PRAXIS technology refers to software
developed through a partnership with the University Hospital of the Federal
University of Santa Catarina (UFSC), which is currently being tested at a clinical unit of
the refereed hospital. The PRAXIS application is guided
by the principles
of
participative
management, continuous improvement of
performance,
and
technological innovation from the perspective of benefiting patients and workers of
the inpatient care unit. The results were structured into three papers. The first makes
an overall presentation of the technology, focusing on its components: Participative
Planning of the Unit (PPU), Daily Patient Classification System/Sistema Diário de
Classificação de Pacientes (DPCS/SDCP), Nursing Staff Management/Gestão de
Pessoas da Equipe de Enfermagem (NSM/GPEN), Material Management/Gestão de
Materiais
(MATM/GMAT),
Quality
Management/Gestão
da
Qualidade
(QUALIM/GQUALI) and Electronic dashboard at the nursing post (dashboard). The
relevant information of the PRAXIS is organized, and the updated content is
presented by the unit's dashboard (50" TV), which is available to be seen by nursing
staff and all other health care professionals, patients, patient companions, family
members, and visitors. The objective of the second paper was that of reporting the
experimental results of the PRAXIS in terms of the aspects of Health Care Planning and
Quality. The nursing team produced a PPU for the year 2013, containing the working
plans for eight priority issues selected. The outcomes of the implementation of each
working plan, from January to April 30, 2013 were: daily patient classification
system/work load (90%), procedure manual (35%), patient companion policy (08%),
training (30%), quality of life at work (07%), material management (51%),
sustainability practices (09%) and excellence of health care (64%). As regard the quality
of health care, the outcomes in April were: 97.95% of patients referred to the nursing
care at the unit as being excellent or good; the cover rate of Nursing Care
Systematization/Sistematização da Assistência de Enfermagem (NCS/SAE) was
51.49%; the performance rate of predicted off-site examinations was 86.21%; the
hospital infection rate was 36.07%; unit occupation rate was 85.87%; mean length of
stay was 10.56 days; and the rate of day patients was 21.47 patients for a capacity of
25 beds; and there were no reports of adverse events. The third paper addressed
the aspects
contemplated
by the PRAXIS
technology
regarding
the
management of care and of the nursing staff at the unit. The application of the
DPCS/SDCP in April of 2013 presented the following outcomes: daily average of 9.77
patients of minimal care, 5.11 intermediate, 6.18 of high dependency and 0.41
semi intensive. The NSM/GPEN
reveals the computerization of the monthly work
schedule of the unit and the staffing of the nursing team showed that for April of 2013, a
mean daily workload of the nursing staff at the unit was 143.74 hours. This mean
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workload would demand a team comprised of 12 nurses and 35 nursing technician or
nursing aides, while the current team consists of 07 nurses and 25 nursing
technicians and nurses' aides. The nursing workers and an external committee
evaluated the software confirming its relevance, utility, innovation and that it
meets the goals it proposed.
In conclusion, consolidation of the PRAXIS
technology requires time and a maturation process. It is a valuable and innovating
resource to de developed from this first version (1.0), and adapted to the various
hospital settings. It is expected that the multiplication of technology use and its
enhancement will generate critical-thinking individuals, capable of causing a significant
improvement of performance at inpatient care units, which would be characterized
as a new standard. That is, a long-term process and collective effort; perhaps a 10-year
horizon.
Key words: Inpatient care units. Health management. Health sciences. Technology and
innovation management.
Acesso remoto ao texto integral:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/107350/319844.pdf?sequence=1

Nº de Classificação: 19085
KERKOSKI, Edilaine. Avaliação da atenção à saúde da pessoa com doença
pulmonar obstrutiva crônica na perspectiva da clínica ampliada. 2013. p. 173.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa
Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Saúde e Sociedade
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer
Orientador:
Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a atenção à saúde da pessoa com doença
pulmonar obstrutiva crônica na perspectiva da clínica ampliada em um município da
Região Sul do Brasil. Trata-se de uma pesquisa avaliativa do tipo qualitativa,
desenvolvida em duas unidades básicas de saúde. Os sujeitos do estudo foram vinte e
um usuários, especificamente pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica de
qualquer gênero ou gravidade da doença, e dez profissionais da saúde que
trabalhavam nas equipes da Estratégia de Saúde da Família. A coleta de dados foi
realizada através de entrevista individual, no domicílio com os usuários, e nas unidades
básicas de saúde com os profissionais. Foram utilizados dois roteiros semiestruturados, um para cada grupo de sujeitos. Para os usuários, a entrevista explorou a
experiência de viver com a doença e o tratamento realizado. Para os profissionais da
saúde, a entrevista explorou a rotina de trabalho e as experiências no atendimento aos
usuários com doença pulmonar obstrutiva crônica. Foi utilizada para analisar os dados a
análise de conteúdo. Os resultados do estudo geraram três manuscritos. O primeiro
manuscrito denominado "A tristeza de viver com a sensação de falta de ar: experiências
de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica", explorou as experiências de viver
com a doença pulmonar obstrutiva crônica; o segundo manuscrito denominado "As
barreiras para o uso dos serviços da atenção básica: perspectiva das pessoas com
doença pulmonar obstrutiva crônica", identificou as barreiras para o uso da atenção
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básica a partir da perspectiva das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica,
considerando os fatores predisponentes, os fatores capacitantes, e a necessidade em
saúde propostas pelo modelo comportamental de Andersen; e o terceiro manuscrito
denominado "Avaliação qualitativa da atenção à saúde da pessoa com doença
pulmonar obstrutiva crônica considerando a clínica ampliada", avaliou qualitativamente
a atenção à saúde da pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica, na perspectiva
dos usuários e profissionais da saúde e considerando os cinco eixos da clínica
ampliada: a compreensão ampliada do processo saúde-doença; a construção
compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas; a ampliação do "objeto de trabalho"; a
transformação dos "meios" ou instrumentos de trabalho; e o suporte para os
profissionais da saúde propostos pelas políticas de saúde do Ministério da Saúde.
Como resultado do primeiro manuscrito, emergiram três categorias: perda ou limitação
nas atividades; dependência de medicamentos, serviços de saúde e outras pessoas; e
perda do convívio social. A maioria relataram sentimentos de tristeza pelas limitações e
perdas que a doença impôs pela presença constante da dispneia, tais como: perda das
atividades laborais e das relações sociais, limitações para realizar as atividades da vida
diária, até mesmo de alguns cuidados pessoais. Estratégias de enfrentamento para lidar
com as limitações foram criadas para permitir levar a vida o mais normal possível. A
participação da família foi o principal recurso utilizado ao apoiarem na realização das
atividades cotidianas e assumindo, muitas vezes, todas as funções no domicílio e fora
dele. No segundo manuscrito, o modelo comportamental de Andersen permitiu
identificar onze barreiras para o uso da atenção básica pelas pessoas com doença
pulmonar obstrutiva crônica. Três barreiras estavam relacionadas aos fatores
predisponentes tais como: idade avançada, o fato de residir sozinho e estar
trabalhando. Seis barreiras estavam relacionadas aos fatores capacitantes, sendo eles:
gastos financeiros com o tratamento, dificuldade para aquisição dos medicamentos,
tempo de espera, recursos financeiros limitados, distância dos serviços de saúde e falta
de rotina nas consultas. E duas barreiras relacionadas às necessidades de saúde, que
foram: continuidade do tabagismo e não ter recebido diagnóstico médico. Com relação
ao terceiro manuscrito, os cinco eixos da clínica ampliada, permitiram identificar
aspectos limitadores e facilitadores para a ampliação da clínica na atenção à saúde da
pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica. No eixo um que trata a compreensão
ampliada do processo saúde-doença, a dificuldade de reconhecimento das pessoas
com doença pulmonar obstrutiva crônica; falta de registros adequados a cerca dessas
pessoas; processo de trabalho voltado ao atendimento da demanda; centralidade das
ações na doença e na agudização; e falta de tempo para a educação em saúde, foram
avaliados como limitadores da ampliação da clínica. No eixo dois que se refere a
construção compartilhada dos diagnósticos e das terapêuticas, a dificuldade de
interação entre os profissionais da equipe e desta com outros serviços de saúde do
município, foram as situações mais expressadas pelos participantes. No eixo três sobre
a ampliação do "objeto de trabalho", os aspectos limitadores para a ampliação da
clínica, foram: a falta de reconhecimento, pelos profissionais da saúde, dos problemas
enfrentados pelos usuários; a falta de acolhimento e vínculo; e a falta de incentivo à
autonomia. No eixo quatro que trata sobre a transformação dos "meios" ou instrumentos
de trabalho, a insuficiência de equipamentos para o diagnóstico da doença, a
indisponibilidade contínua de medicamentos, o desconhecimento de diretrizes para
intervir nessa condição crônica, e projetos terapêuticos verticalizados foram os aspectos
limitadores avaliados. Um aspecto facilitador foi o diálogo e a escuta na busca da
produção do vínculo para este eixo. No eixo cinco sobre o suporte para os profissionais
da saúde, destacou-se como aspectos limitadores: as fragilidades nas capacitações dos
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profissionais da saúde sobre as doenças pulmonares; a inexistência de programas para
tratamento específico da pessoa com doença pulmonar obstrutiva crônica no município
estudado; a falta de profissionais da saúde que compõem as equipes; e as mudanças
constantes destes profissionais. A partir das experiências dos sujeitos envolvidos, pôdese evidenciar que as limitações, perdas e dependências acarretadas pela doença
pulmonar obstrutiva crônica, somadas as barreiras para o uso da atenção básica e as
limitações para a ampliação da clínica, foram aspectos que comprometeram a
participação das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica em seu projeto
terapêutico e que as levaram a não manter um tratamento continuado para um viver
mais saudável e com menor sofrimento físico e emocional.
Palavras-chave: Avaliação em saúde. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Pesquisa
qualitativa.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107238

Nº de Classificação: 19052
FRELLO, Ariane Thaise. Puerpério de alto risco e cuidado de enfermagem:
influência no poder vital das mulheres. 2013. p. 138. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: Modelos e tecnologia para o cuidado em saúde e enfermagem
Orientador: Carraro, Telma Elisa
Resumo: O objetivo desta tese foi compreender como as mulheres percebem a
vivência do puerpério de alto risco. Trata-se de um estudo narrativo com abordagem
qualitativa que pesquisou junto de puérperas que estavam com seus bebês na unidade
neonatal, configurando esta fase como puerpério de alto risco. A revisão de literatura
consistiu no artigo 1, uma revisão integrativa com o objetivo de delinear a relação entre
a equipe de enfermagem as mães com bebês internados em unidade neonatal,
apresentada em artigos entre 2005 e 2010. O referencial teórico de Florence
Nightingale embasou teoricamente o estudo assim como a construção do marco
conceitual composto pelos conceitos: ser humano, puerpério de alto risco, poder vital,
processo restaurador, ambiente de cuidado e cuidados de enfermagem. A fim de
aprofundar conhecimentos sobre a teórica desenvolveu-se uma revisão integrativa no
artigo 2 cujo objetivo foi identificar a contribuição de Florence Nightingale nos artigos
publicados entre os anos de 2004 e 2011 na percepção de seus autores.
Metodologicamente, a entrevista narrativa de Schütze (1977) foi utilizada no tratamento
e análise dos dados. A coleta de dados foi realizada em uma instituição pública da
região sul do Brasil, no período de janeiro a março de 2010. Foram sujeitos da pesquisa
sete puérperas acima de 18 anos cujos bebês estavam na Unidade Neonatal, que
desejaram participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, sendo aprovado pelo CEP nº1132/2010. A análise de dados foi
apresentada na forma de manuscritos. O manuscrito 1 teve como objetivo conhecer a
experiência de ser puérpera de alto risco. A análise dos dados ocorreu sob a
perspectiva da vivência da puérpera de alto risco, buscando-se conhecer sua narrativa
frente a esta fase de sua vida. A busca de laços e apoio entre as puérperas de alto risco
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destacou-se como positivo no fortalecimento do seu poder vital. No manuscrito 2, o
objetivo foi identificar como as mulheres que vivenciam o puerpério de alto risco
percebem o cuidado de enfermagem. Nele o cuidado de enfermagem é narrado pelas
puérperas de alto risco. A necessidade da enfermagem estar presente e cuidar da
mulher é ressaltada nas narrativas, destacando o puerpério de alto risco como uma
possibilidade da atuação da enfermeira em fortalecer o poder vital da puérpera. O
manuscrito 3, teve por objetivo reconhecer o poder vital expresso nas narrativas das
puérperas de alto risco. Destaca-se que o puerpério de alto risco enfraquece o poder
vital das mulheres, influenciando no processo restaurador nesta fase. O manuscrito 4,
teve por objetivo entender a influência do ambiente hospitalar no puerpério de alto risco.
Foi possível perceber o impacto da internação neonatal em suas vidas, na permanência
no hospital, um ambiente distante do seu lar. A puérpera de alto risco sente-se cuidada
ao compreender que seu filho está sendo cuidado, assim como esquece do seu cuidado
ao perceber-se apenas como acompanhante. A pesquisa conclui que é premente que
se compreenda o processo restaurador vivenciado e sua influência no poder vital da
mulher de forma que os cuidados de enfermagem no puerpério de alto risco possam
intervir neste ambiente e torná-lo cuidativo.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Enfermagem. Puerpério.

Abstract: This thesis aims at understanding how women realize the experience of high
risk puerperium. It is a narrative study with qualitative approach conducted with
puerperal women whose newborns were admitted to the neonatal unit, which
characterises this phase as high risk puerperium. Article 1 consisted of an integrated
literature review aimed at outlining the relationship between the nursing team and the
mothers of babies hospitalized in the neonatal unit, presented in articles between 2005
and 2010. The basis for the study were Florence Nightingale's theoretical reference and
the construction of a Conceptual framework formed by the concepts: human being,high
risk puerperium, vital power, restoring process, care environment and nursing care.
With the objective of deepening the knowledge of the theoretical basis, an integrated
review aimed at identifying Florence Nightingale's contribution in articles published
between 2004 and 2011 according to the authors' perception was developed in Article 2.
Methodologically, Schütze's narrative interview (1977) was used for data organization
and analysis. The data were collected at a public institution in the southern region of
Brazil, from January to March 2010. The study subjects were seven puerperal women
older than 18 years of age whose children were in the Neonatal Unit and who wished to
participate in the study and signed the Informed Consent Form, being approved by the
local research ethics nº 1132/2010. The analysis of the data was presented in
manuscripts. Manuscript 1 was aimed at learning the experience of being a high risk
puerperal woman. Data analysis considered the high risk puerperal woman's experience
and was aimed at learning her narrative of this stage in her life. The search for links and
support among the high risk puerperal women was highlighted as a positive point for
their vital power. Manuscript 2 aims at identifying how women who experience high risk
puerperium perceive nursing care. Nursing care is described by the high risk puerperal
women from the standpoint of the interlinked care. The need for the presence of
nursing staff that care for the woman is mentioned in the narratives, which also highlight
the possibility of the nurses' acting to strengthen the puerperal woman's vital
power. Manuscript 3 aimed at recognizing the vital power expressed in the the puerperal
women's narratives. The concept of vital power is highlighted in the narratives from the
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feelings expressed and their impact within the context of the restoring process that is
inherent to puerperium. It is highlighted that high risk puerperium weakens the
women's vital power, affecting their restoring process at this stage. Manuscript 4 aimed
at understand the influence of hospital in the high risk puerperium. Two concepts were
developed from the narratives: the human being and the high risk puerperal woman in
the environment of care, the hospital. It was possible to perceive the impact of the
neonatal hospitalization in their lives, in their stay in the hospital, an unknown
environment far from home. It can be seen that the high-risk puerperal women feels
cared to notice that your child is being taken care of, and forgets his care to realize itself
only as a companion. The study concludes there is an urgent need to understand the
restoring process experienced and its influence on the puerperal woman's vital power
in such a manner that the nursing care offered during high risk puerperium can
intervene in this environment and make it more caring.
Key words: Nursing. Puerperium. Nursing care.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106791

Nº de Classificação: 18932
LOCKS, Melissa Orlandi Honório. Incontinência urinária na mulher idosa
hospitalizada: desafios para a assistência de enfermagem. 2013. p. 179. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina.
Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Orientador: Santos, Silvia Maria Azevedo dos
Resumo: A incontinência urinária é um agravo de saúde mais comumente encontrado
entre indivíduos da terceira idade, o que não significa que se trata de algo inerente à
senescência. Entre os idosos, as mulheres são as que mais frequentemente
apresentam incontinência urinária. Por outro lado, os distúrbios miccionais não se
constituem em causa principal das internações, o que talvez explique o fato de nem
sempre serem investigados, resultando em inexistência de ações para correção de tais
problemas. Considerando-se o exposto, essa pesquisa teve como objetivo principal
estimar a prevalência e fatores associados da incontinência urinária em mulheres
idosas hospitalizadas e identificar as estratégias de assistência e educação em saúde
utilizadas por suas equipes de enfermagem. Trata-se de um estudo de abordagem
quantitativa e qualitativa, do tipo prospectivo e transversal. A amostra foi composta por
124 idosas, internadas nos setores de Clínica Médica de dois hospitais públicos, sendo
um hospital com metodologia da assistência implantada e o outro, não. Além disso,
foram entrevistados nove enfermeiros atuantes nesses setores. A coleta dos dados
ocorreu entre agosto de 2010 e março de 2011 através de entrevista semiestruturada
com os enfermeiros; questionário com as pacientes idosas, além de coleta de dados
nos prontuários. Para os dados quantitativos foi realizada análise estatística descritiva e
inferencial utilizando média, mínimo, máximo e desvio-padrão para as variáveis
quantitativas discretas e a análise da frequência relativa e absoluta das variáveis
qualitativas ordinais e nominais. Para análises inferenciais, utilizou-se nível de
confiança de 95%, bem como nível de significância de 5%. A análise dos dados
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qualitativos deu-se através de Análise Temática. Como resultado, foram estabelecidas
quatro categorias, a saber: Falta de preparo e formação dos enfermeiros; Desafios para
assistência de enfermagem; Fralda geriátrica: solução ou problema?; Incontinência
Urinária como um tabu a ser vencido. Encontrou-se ainda uma alta prevalência de
incontinência urinária (70,16%), sendo mais frequente a decorrente de esforço. Dentre
as variáveis coletadas, apenas a referente à constipação intestinal apresentou relação
com a incontinência urinária. As doenças crônicas prévias, medicamentos,
antecedentes gineco-obstétricos e hábitos de vida não atestaram relação neste estudo.
Os dados qualitativos evidenciaram que o uso de fralda geriátrica é a estratégia mais
utilizada pela equipe de enfermagem para conduzir este problema. Como dificuldades
na assistência ao idoso com incontinência urinária, foram apontadas: reduzido número
de profissionais, estrutura hospitalar, tabu em falar sobre o assunto e a falta de
conhecimento por parte dos enfermeiros. Constatou-se que 77,4% das mulheres
entrevistadas relataram não terem sido questionadas sobre a incontinência no período
da hospitalização por profissionais de saúde. A existência de uma Sistematização da
Assistência de Enfermagem implementada em um dos serviços pesquisados não
influenciou na abordagem sobre o assunto, pois, neste, apenas 15,8% das pacientes
foram questionadas sobre a existência de incontinência urinária. Os achados deste
estudo vêm reforçar o sub-registro existente e a falta de abordagem do tema pelos
profissionais. Um dos desafios para a equipe de saúde e, em especial, para
enfermagem, é superar a condição de cuidado atualmente oferecida, que se restringe
apenas em higiene, conforto e uso de fraldas
Palavras-chave: Idosa. Incontinência urinária. Mulher.

Abstract: Urinary incontinence is a health problem most commonly found among the
elderly, which does not mean it is something intrinsic to senescence.Among the elderly,
women are more likely to have urinary incontinence.On the other hand, voiding
disorders do not constitute main cause for hospitalizations, which may explain why they
are not always investigated, and result in lack of action to fix these problems or even
reduce the urinary losses. Considering the above, this research aimed to understand the
prevalence and factors associated this reality in elderly women hospitalized in public
hospitals, in Florianópolis. In addition, the objective was to identify strategies for health
education and care developed by the nursing teams.This is a quantitative and qualitative
study of prospective and transversal type. The sample consisted of 124 female
elderly,hospitalized in the areas of Clinical Medicine of two public hospitals, one with
assistance methodology deployed and another hospital without it. Besides,nine
professional nurses working in these sectors were interviewed. Data collection occurred
between August 2010 and March 2011by the following techniques: semi-structured
interviews with nurses, structured interviews with elderly patients and collect data from
medical records. For the analysis of quantitative data was analyzed using descriptive
and inferential statistical average, minimum, maximum and standard deviation for
quantitative variables and discrete analysis of absolute and relative frequency of
qualitative variables ordinal and nominal. For inferential analyzes, we used a confidence
level of 95% and a significance level of 5%. The analysis of qualitative data arising from
the nurses' reports was accomplished through thematic analysis and resulted in four
categories. Lack of Preparation and training of nurses, Challenges for nursing care,
Geriatric Nappy: can be a solution or a problem?, and finally, Urinary Incontinence as a
taboo to overcome. As a result, it was possible to get a high prevalence of UI (70,16%),
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and the UI by effort was the most frequent in this group. Among the variables collected,
only referring to the intestinal constipation was related to urinary incontinence. Chronic
diseases prior, medicine, gynecological- obstetrical history and lifestyle habits not
attested in this study compared.Referring to life habits of the elderly interviewed,
constipation had significant correlation with UI while others,such as food, smoking, lack
of physical activity, in addition to the age, showed no association with it. The qualitative
data revealed that the use of geriatric diaper is the most used strategy by the nursing
staff in order to manage this problem. The main difficulties in assisting the elderly with UI
were the following: reduced number of professionals, hospital facilities, taboo to talk
about the subject and,above all, lack of knowledge on behalf of the nurses. In addition,
it was noted that 96 elderly women (77.4%) reported they had not been asked about the
UI during their hospitalization, by any of the health professionals. The existence of Care
Systematization (SAE) implemented in one of the researched services did not alter
the approach on the issue because only 15.8% of the patients were questioned about
the UI. The findings of this study reinforce the existing underreporting and lack of subject
approach by the professionals. One of the challenges to the health care team and, in
particular, for the nursing, is to overcome the care condition currently offered, which is
based only on hygiene, comfort and the use of diapers
Key words: Urinary incontinence. Elderly. Woman.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107467

Nº de Classificação: 18869
GASPERI, Patrícia de. O cuidar de si como uma dimensão da cultura de segurança
do paciente. 2013. p. 253. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina; 2013.
Área de Concentração: Filosofia, Cuidado em Saúde e Enfermagem
Linha de Pesquisa: O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer.
Orientador: Radunz, Vera
Resumo: A ocorrência de fatores desencadeantes de eventos adversos no cuidado de
enfermagem e a sua relação com a segurança do paciente que vivenciou cirurgia
cardíaca parece ainda velada nos meios acadêmicos e assistenciais da enfermagem,
pois ainda adotamos a cultura de que errar é inaceitável, e por isso, o erro acaba não
sendo comunicado. Desenvolver uma cultura de segurança é fundamental para que
tenhamos um cuidado seguro e por tanto livre de eventos adversos. O profissional da
enfermagem, muitas vezes, se coloca acima da sua saúde e das suas necessidades.
Cuida dos outros, mas muitas vezes esquece de si mesmo. Talvez seja necessário que
alguém assuma a responsabilidade de sinalizar para estas pessoas que são seres
humanos, que têm necessidades humanas básicas como qualquer outra pessoa, que
precisam cuidar de si mesmos para poder cuidar de outras pessoas. Assim, este estudo
tem como objetivo geral compreender o cuidar de si como uma dimensão da cultura de
segurança do paciente. Este estudo configura-se em uma pesquisa de caráter
qualitativo-quantitativo, do tipo exploratório-descritivo, caracterizando-se como um
estudo Survey. Os dados foram coletados durante os meses de abril a agosto de 2012,
através do SAQ (Safety Attitudes Questionnaire) e observações sistemáticas e não
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participantes da equipe de enfermagem atuante nos pós-operatórios imediato e mediato
de cirurgia cardíaca, composta por 23 profissionais. Com o término deste estudo, podese compreender que, nas atuais circunstâncias em que vivemos e trabalhamos, não é
viável buscarmos a segurança do paciente sem antes desenvolvermos uma adequada
cultura de segurança do paciente. Os dados apresentados neste estudo demonstram
que a cultura de segurança na unidade pesquisada apresenta fragilidades importantes,
que precisam ser sanadas para que se construa uma Cultura de Segurança do Paciente
adequada e para que isto aconteça é necessário que todos os envolvidos no processo
de cuidar de forma segura, ou seja, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, gestores e
demais membros da equipe multiprofissional em saúde, unam esforços em busca da
concretização desta cultura. Acreditamos que a cultura de segurança do paciente não
pode deixar de levar em consideração a necessidade de avaliar as atitudes que os
profissionais da saúde têm com relação ao cuidar de si. Assim, refletindo sobre os
dados originados deste estudo, evidenciamos que ao instrumento SAQ poderá ser
acrescentada uma sétima dimensão nos critérios de avaliação, uma vez que este
instrumento avalia a Cultura de Segurança do Paciente a partir das atitudes dos
profissionais de saúde. Percebemos também que, para cuidarmos de forma segura,
precisamos antes cuidar de nós mesmos. Finalizamos com a crença de que o cuidar de
si é uma dimensão da Cultura de Segurança do Paciente.
Palavras-chave: Cirurgia cardíaca. Enfermagem. Segurança do paciente.

Abstract: The occurrence of adverse events trigger factors in nursing care and its
relationship to patient safety that experienced cardiac surgery seems still veiled in
academia and nursing assistance, because it is still adopted the culture that to err is
unacceptable, and therefore the error ends up not being communicated. Develop a
safety culture is essential so that we have a safe care and therefore free from adverse
events. Nursing professionals often puts up their health and needs. Takes care of
others, but often forgets himself. Maybe someone needs to assume the responsibility of
signing to this people that they are human beings, who have basic human needs as
anyone else, they need to take care of themselves in order to take care of other people.
Thus, this study aims to understand the self-care as a dimension of culture for patient
safety. This is a Survey study. Data were collected during the months from April to
August 2012 through the SAQ (Safety Attitudes Questionnaire) and non-participants
systematic observations of the nursing staff working on immediate and mediate
postoperative cardiac surgery, composed of 23 professionals. With the completion of
this study, it can be understood that, in the current circumstances in which we live and
work, it is not feasible to seek the safety of the patient without first developing a
proper Culture of Patient Safety. Data presented in this study demonstrate that the
culture of safety in this unit presents important weaknesses that need to be emedied in
order to build a culture of patient safety and for this to happen it is necessary that
everyone involved in the process of safe care, i.e. nurses, doctors, physiotherapists,
managers and other members of the multidisciplinary team in health, join their efforts in
pursuit of building this culture. We believe that the culture of patient safety cannot fail
to take into consideration the need to assess the attitudes that health
professionals have regarding self-care. So, reflecting on the data from this study, we
realized that the SAQ may add a seventh dimension in their evaluation criteria, since this
instrument assesses the Culture of Patient Safety from the attitudes of health
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professionals, and we realize that, to care safely we need first taking care of ourselves.
We finish with the belief that self- care is a dimension of culture of patient safety.
Key words: Nursing. Cardiac surgery. Patient safety.
Acesso remoto ao texto integral: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107172

Nº de Classificação: 18902
FREITAS, Julyana Gomes. Vulnerabilidade de crianças no contexto das famílias
que vivem com HIV/AIDS. 2013. p. 127. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Promoção da saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
Orientador: Galvão, Marli Teresinha Gimeniz
Resumo: As definições de vulnerabilidade englobam a vulnerabilidade social,
programática e individual. Neste trabalho, objetivou-se analisar a vulnerabilidade social,
programática e individual de crianças no contexto de famílias que vivem com HIV/aids.
Estudo transversal, quantitativo,realizado em unidades de referência para HIV/aids em
Fortaleza-CE. Participaram 231 famílias,as quais possuíam 271crianças com até 12
anos de idade, distribuídas em dois grupos: sem HIV (219) e HIV+(52). Conduziram-se
entrevistas com cuidadores, cujos dados foram analisados de acordo com as
dimensões da vulnerabilidade social (condições socioeconômicas, sociodemográficas
dos cuidadores, condições ambientais e apoio sociofamiliar); vulnerabilidade
programática (acessibilidade ao serviço) e vulnerabilidade individual (transmissão
vertical e condições de saúde).Os dados foram tratados no STATA v.11e foram
analisadas as dimensões de vulnerabilidade,discriminadas em blocos, mediante um
modelo hierarquizado. Em nível distal, permaneceu a dimensão social; em nível
intermediário, a dimensão programática e, em nível proximal, a dimensão
individual.Definiu-se o diagnóstico da infecção pelo HIV como variável dependente e a
idade e o sexo da criança como potenciais fatores confundidores e de ajuste do modelo
final.Utilizaram-se análises bivariadas para identificar diferenças proporcionais entre as
variáveis selecionadas e o diagnóstico de HIVpara cada dimensão da vulnerabilidade,
mediante aplicação dos Testes Qui quadrado de Pearson e o Exato de Fischer. Para as
tendências proporcionais entre as variáveis do tipo ordinal e o diagnóstico, utilizou-se o
Teste Qui quadrado de Tendência Linear. Para estimar a magnitude das associações,
utilizou-se a Razão de Prevalência (RP) e intervalos de confiança a 95%. Em relação à
vulnerabilidade social, houve diferença significativa (p=0,021) quanto à principal fonte
de renda dos domicílios. A mãe é a principal cuidadora das crianças em 80% das
famílias. Dos cuidadores das crianças, observaram-se diferenças significantes quanto à
faixa etária (p=0,000) e
situação conjugal (p=0,011). Em relação ao apoio
sociofamiliar,houve diferença significativa em relação à orfandade (p=0,003); destacase que 46,1% das crianças HIV+ são órfãs. Na vulnerabilidade programática,
observaram-se diferenças significativas entre os grupos de variáveis: tipo de parto
(p=0,000); profilaxia pelo AZT na gestação (p=0,000); uso do Bactrim® (p=0,000) e
início da profilaxia do AZTpara a criança (p=0,00).Na vulnerabilidade individual, houve
diferença significativa nas variáveis: aleitamento materno(p=0,000); idade que levou a
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criança ao serviço para acompanhamento do HIV (p=0,000) e administração do AZT
para a criança (p=0,015). Postula-se que a ocorrência do HIV+ esteja associada às
causas estruturais ou básicas, representadas pelas condições socioeconômicas dos
indivíduos, portanto, as características sociais (distais) influenciam negativamente as
demais dimensões e ratificam que condições precárias de sobrevivência potencializam
o diagnóstico HIV+ e privam estas famílias na vigência do HIV. Portanto, o modelo final
com as dimensões social + programática + individual + idade da criança + sexo +
interação entre a idade e o sexo, somados,contribuíram para explicar 31,0% dos casos
de crianças HIV. Diante do apresentado, urge integrar diferentes áreas para cumprir as
medidas de prevenção da transmissão vertical, em virtude de as crianças expostas ao
HIV/aids estarem inseridas em ambientes vulneráveis. Portanto, é preciso garantir-lhes
acessibilidade aos serviços de saúde mediante a descentralização dos serviços de
atendimento, bem como ampliar os serviços especializados, a fim de minimizar a
vulnerabilidade social, programática e individual que cinge esta população.
Palavras-chave: Criança. Família e vulnerabilidade. HIV/AIDS.

Abstract: The definitions of vulnerability include social, programmatic and individual
vulnerability. In this study, the objective was to analyze the social, program and
individual vulnerability of children in the context of families living with HIV/aids. This
cross-sectional, quantitative study was undertaken at referral units for HIV/aids in
Fortaleza-CE.Participants were 231 families with 271 children of up to 12 years of age,
distributed in two groups: without HIV (219) and HIV+ (52). Interviews were held with
caregivers, whose data were analyzed in accordance with the dimensions of social
vulnerability (socioeconomic and sociodemographic conditions of the caregivers,
environmental conditions
and social- familial support); programmatic vulnerability
(service access) and individual vulnerability (vertical transmission and health conditions).
The data were processed in STATA v.11and the vulnerability dimensions, distinguished
in blocks, were analyzed using a hierarchical model. The social dimension was located
at the distal end, the programmatic dimension at the intermediary level, and the
individual dimension at the proximal end. The HIV diagnosis was defined as the
dependent variable and the child's age and sex as potentially confounding and
adjustment factors in the final model. Bivariate analyses were used to identify
proportional differences between the selected variables and the HIV diagnosis for each
vulnerability dimension through the application of Pearson's Chi-squared and Fisher's
Exact Tests. For the proportional trends between the ordinal variables and the
diagnosis, the Chi-squared Test for Linear Trend was used. To estimate the magnitude
of the associations, the Prevalence Ratio (PR) and 95% confidence intervals were used.
As regards the social vulnerability, a significant difference was found (p=0.021) in the
residences' main source of income. The mother is the children's main caregiver in 80%
of the families. Concerning the children's caregivers, significant differences were
observed in the age range (p=0.000) and marital situation (p=0.011). What the socialfamilial support is concerned, a significant difference was found in orphanhood
(p=0.003); it is highlighted that 46.1% of the HIV+ children are orphans. In the
programmatic vulnerability, significant differences were observed between the groups of
variables: delivery type (p=0.000); AZT prophylaxis during pregnancy (p=0.000); use of
Bactrim® (p=0.000) and start of the AZT prophylaxis for the child (p=0.00). In the
individual vulnerability, a significant difference was found in the variables: breastfeeding
(p=0.000); at what age the child was taken to the service for HIV monitoring (p=0.000)
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and administration of AZT to the child (p=0.015). It is postulated that the occurrence of
HIV+ is associated with structural or basic causes, represented by the individuals'
socioeconomic conditions. Therefore, the social (distal) characteristics have a negative
influence on the other dimensions and ratify that precarious survival conditions leverage
the HIV+ diagnosis and deprive these families with HIV. Hence, the final model with the
social + programmatic + individual dimensions + child's age + sex + interaction between
age and sex combined contributed to explain 31.0% of the cases of HIV+ children.In
view of the above, it is urgent to integrate different areas in order to comply with the
prevention measures of Vertical Transmission, considering that that the children
exposed to HIV/aids are inserted in vulnerable environments. Therefore, they need to be
guaranteed access to the health services through the decentralization of the care
services. Also, the specialized services need to be expanded in order to minimize the
social, programmatic and individual vulnerability that affects this population.
Key words: Child. HIV. Family and Vulnerab.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7367

Nº de Classificação: 19059
RÊGO, Rita Maria Viana. Perda do filho, doação de leite humano e luto familiar.
2013. p. 195. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Promoção da saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as políticas e práticas de saúde
Orientador: Souza, Ângela Maria Alves e
Resumo: A morte constitui parte do ciclo de vida de cada ser humano, embora nem
sempre este se encontre preparado para enfrentar; e quando se trata da morte de um
filho, os pais necessitam da ajuda de profissionais que os acolham para a elaboração
do luto. O estudo teve como objetivos realizar acolhimento e acompanhamento do casal
em luto pela perda de um filho; analisar os efeitos deste acompanhamento; elaborar,
com as famílias participantes, tecnologia de acolhimento na elaboração do luto pela
perda do filho e verificar qual a decisão da mulher/mãe em relação ao destino de sua
produção láctea após a morte do filho recém-nascido (RN) ou quando a morte ocorreu
intraútero. Realizou-se uma pesquisa-ação, pois se acredita que nesta metodologia o
pesquisador vai além de diagnóstico situacional; este se insere no meio pesquisado,
tem efetiva participação e, consequentemente, existe a possibilidade de compreender a
realidade para efetivas transformações. Os resultados acontecem durante o caminhar, o
que proporciona satisfação para o pesquisador e participantes que se educam
mutuamente; todos são sujeitos atuantes e dispostos a pensarem juntos. Coordenou-se
grupo de apoio/suporte do tipo semiaberto, com acolhimento de 14 casais em luto pela
perda do filho. Quanto à frequência das sessões grupais, reuniu-se uma vez por
semana, aos sábados, no Laboratório de Práticas Alternativas de Saúde (LabPas), do
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, durante nove meses,
totalizando 30 encontros grupais. A duração média de cada encontro foi de 90 minutos,
perfazendo 2.700 minutos ou 45 horas de convivência dos participantes da pesquisa,
além das visitas domiciliárias e contatos telefônicos. Três etapas constituíram o
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processo grupal - acolhimento, desenvolvimento e avaliação. O acolhimento aconteceu
por meio de relaxamento e técnica de imaginação criativa ancorada por um tema; o
desenvolvimento foi conduzido por uma pergunta norteadora e a avaliação realizada por
meio de uma palavra ou frase. Os encontros foram finalizados por meio de um abraço
coletivo. O período de coleta transcorreu entre 7 de janeiro e 29 de setembro de 2012.
Os locais da pesquisa foram duas maternidades de grande porte, referências do
Município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará/Brasil, que forneceram os telefones
dos casais que perderam seus filhos RN, as residências onde aconteceram as
entrevistas. Avaliaram-se os 30 encontros grupais a partir de um diagrama que se
idealizou com base em Loomis (1979). Os resultados foram analisados por meio de
triangulação dos dados, que permite utilização de diferentes técnicas de coleta como a
entrevista, a formação de grupos e a observação sistemática. Reuniu-se inicialmente o
que foi apreendido como aprendizado resultando em conhecimento e depois se
apresentou uma proposta de tecnologia em acolhimento às famílias que perderam seus
filhos, o que certamente poderá servir como modelo de assistência. Acredita-se que a
Promoção da Saúde deva ser representada pela pirâmide da competência, que se
traduz em conhecimentos acumulados, habilidades e atitudes para uma presença
silenciosa, a escuta terapêutica, o olhar no olho, a palavra oportuna e o abraço
terapêutico. Concorda-se com os diversos pensadores quando afirmam que o caminho
se faz caminhando. Nesta tese, acolheram-se os casais que perderam seus filhos RNs
ou que morreram no ventre de suas mães, para ajudá-los a acreditar que eles podem
ressignificar as suas vidas. Os casais retornaram a se organizar, a cuidar-se e voltaram
aos seus trabalhos; e em seus depoimentos percebeu-se que os encontros grupais
contribuíram para que eles acreditassem que um dia esta dor será substituída por uma
saudade sem dor, uma recordação saudável do filho amado que estará no coração
destes pais.Nessa fase de elaboração do luto, certamente, eles estarão revigorados e
mais resistentes a possíveis dores com as quais a vida surpreende a todos. Das 41
mães consultadas sobre qual destino dariam ao leite que produziam após a morte de
um filho RNs ou ainda em seu útero, 21(71%), porcentagem significativa, afirmaram que
gostariam de ter sido doadoras de leite, caso tivessem tido a oportunidade de escolha.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Enfermagem materno-infantil. Promoção
da saúde.

Abstract: Death is part of the life cycle of every human being, though not always latter
is prepared to face, and when it comes to the death of a child, parents need the help of
professionals to the elaboration of mourning. The study aimed to carry out care and
supervision of the couple mourning the loss of a child; analyze the effects of this
monitoring; draw, with families participating host technology in the preparation of
mourning the loss of his son and see what is the decision of this woman / mother about
the fate of her milk production after the death of her newborn son (NB) or when
intrauterine death occurred. We carried out an action-research, since we believe that in
this methodology the researcher goes beyond situational diagnosis, it falls into the
studied environment, have effective participation and consequently there is the
possibility of understanding reality for effective transformation. The results occur during
the process, which provides satisfaction to the researcher and participants to educate
each other, everyone is acting subjects and willing to think together. Was coordinated up
a support / semi-open type group, with 14 host couples mourning the loss of his son.
Regarding the frequency of group sessions, met once a week, on Saturdays, at the

1060

Laboratory of Alternative Health Practices (LabPas), Department of Nursing of, Federal
University of Ceará, for nine months, totaling 30 group meetings. The average duration
of each session was 90 minutes, totaling 2700 minutes or 45 hours of coexistence of
survey participants, in addition to home visits and telephone contacts. Three steps made
the group process - hosting, development and evaluation. The host came through
relaxation techniques and creative imagination anchored by a theme; development was
driven by a guiding question, and evaluated by a word or phrase. The meetings were
finalized by a group hug. The collection period elapsed between January 7 and
September 29, 2012. The research sites were two large maternity units, references the
city of Fortaleza, capital of Ceará / Brazil, which supplied the phones of couples who lost
NB children, the households where the interviews took place. We assessed the 30 group
meetings from an idealized diagram based on Loomis (1979). The results were analyzed
by means of triangulation of data, which allows the use of different data collection
techniques such as interviews, group formation and systematic observation. It was
gathered up what was initially perceived as learning resulting in knowledge and then
proposed a technology for host families who lost their children, which certainly could
serve as a model of care. It is believed that health promotion should be represented by
the pyramid of power, which translates into accumulated knowledge, skills and attitudes
for a silent presence, listening therapy, the look in the eye, and embrace the word timely
therapeutic. We agree with the many thinkers when they say that the path is made by
walking. In this thesis, were welcomed couples who lost their children or newborns who
died in the womb of their mothers, to help them believe they can reframe their lives. The
couple returned to organize their lives, to cuddle up and returned to their work, and in
their testimonies realized that the group meetings helped them to believe that one day
this pain will be replaced by a longing without pain, a reminder of the healthy beloved
son who will be at the heart of these parents.In this phase of elaboration of mourning,
certainly, they are refreshed and more resistant to possible pains with which life
surprises everyone. Of the 41 mothers consulted about which destination would give the
milk produced after the death of a child or NB still in her womb, 21 (71%), a significant
percentage, said they would have been milk donors, if they had the opportunity to
choice.
Key words: Nursing care. Health promotion. Maternal - child nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7009

Nº de Classificação: 18747
EVANGELISTA, Danielle Rosa. Análise do líquido pré-ejaculatório e sua relação
com a eficácia do coito interrompido. 2012. p. 86. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2012.
Área de Concentração: Enfermagem e a Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e as Políticas e Práticas de Saúde
Orientador: Ramalho, Escolástica Rejane Ferreira Moura
Resumo: O coito interrompido é um método de anticoncepção usado desde a
antiguidade, por homens de todas as idades, credos e raças, perpetuando-se aos dias
atuais. Apesar disto, dúvida quanto a presença de espermatozoides no líquido pré-
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ejaculatório, em quantidade e qualidade viáveis à fecundação, permanece como lacuna
do conhecimento. Nesse contexto, estabeleceu-se a tese: ausência de
espermatozoides no líquido pré-ejaculatório de homens com espermograma normal
contribui para a eficácia do coito interrompido. Para sua defesa, realizou-se pesquisa
transversal, laboratorial, com o objetivo de analisar o método anticoncepcional coito
interrompido nas perspectivas de prevalência do uso, percepções masculinas e prova
laboratorial do líquido pré-ejaculatório. Foi realizado no Hospital Geral de Fortaleza
(Hospital do Exército), Ceará, Brasil com 43 homens, quantitativo máximo atingido no
período delimitado para a coleta de dados (junho a novembro de 2012). Os critérios de
inclusão foram: idade mínima de 18 anos e laudo do espermograma normal. Realizouse entrevista a seguir formulário pré-estabelecido. Após responderem a entrevista, os
participantes eram exaustivamente orientados e preparados, pela autora, para coleta do
líquido pré-ejaculatório e do sêmen. Os dados foram processados no Statistical
Package for the Social Sciences versão 18.0 e analisados por meio de estatística
descritiva e para comparação de médias foram utilizados os testes t de Student e de
Mann-Whitney. As proporções entre a presença ou não de espermatozoides foram
comparadas por meio do teste z para proporções. Para todas as análises fixou-se como
estatisticamente significante p<0,05. Falas de participantes foram tomadas para ilustrar
pontos relevantes da discussão. A idade dos homens foi em média de 33,2±8,6; média
de anos de estudo foi de 10,6±1,74 anos; 39 (90,7%) relataram companheira fixa; a
renda mensal teve média de R$ 1789,50±1300,00; 31(72,1%) homens não tinham
filhos; 37 (86,0%) não utilizavam métodos anticoncepcionais e 2 (4,7%) homens
afirmaram uso do CI como método; 29 (67,4%) haviam praticado CI alguma vez; parar o
coito para ejacular fora da vagina foi o principal obstáculo apresentado pelos homens;
predominou a crença da baixa eficácia do CI. Dos 43 (100%) participantes, 37 (86,0%)
conseguiram coletar o sêmen e destes, todos tiveram o laudo do espermograma
normal; 33 (89,1%) conseguiram coletar o líquido pré-ejaculatório e destes apenas 2
(6,0%) apresentaram raros espermatozoides no líquido pré-ejaculatório, sendo o tempo
médio entre a última ejaculação e a coleta de espécimes de 4,24±3,07. Aplicando-se o
teste z de proporção e comparando a proporção dos que não apresentaram
espermatozoides no líquido pré-ejaculatório (0,94) com os que apresentaram (0,06),
pode-se afirmar que a presença de espermatozoides no líquido pré-ejaculatório, na
amostra estudada, foi devido ao acaso (p<0,0001). Concluí-se que homens com
espermograma normal, não apresentam espermatozoides no líquido pré-ejaculatório.
Mediante o exposto confirma-se a tese de que a ausência de espermatozoides no
líquido pré-ejaculatório de homens com espermograma normal contribui para a eficácia
do coito interrompido.
Palavras-chave: Líquido pré-ejaculatório.
Abstract: Coitus Interruptus (CI) is a contraceptive method used since ancient times by
men of all ages, beliefs and races, continuing up to today. In spite of that, there are still
knowledge gaps with doubts about the presence of sperm in pre-ejaculatory fluid, in
quantity and quality sufficient to fertization. In this context, we established the thesis: the
absence of sperm in pre-ejaculatory fluid od men with normal sperm count contributes to
the effestiveness of coitus interruptus. For its verification, we perfomed a cross-sectional
laboratory research, aiming to analyze the contraceptive method of coitus interruptus in
the perspective of prevalence of its use, male perceptions and laboratory evidences of
pre-ejaculatory fluid. It was carried out in Fortaleza General Hospital (Army Hospital),
Ceará, Brazil with 43 men, quantitative maximum reached in the period fixed for data
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collection, from June to November 2012. Inclusion criteria were: aged 18 and older and
with normal sperm count report. We performed the interviews following a pre-established
form. After answering the interview, the participants were thoroughly instructed and
prepared by the author for collection of the pre-ejaculatory fluid and semen. Data were
processed using the Statistical Package for the Social Sciences version 18.0, analyzed
using descriptive statistics, and for comparison of means we used student‟s t test and
mann-whitney U test. The proportions between the presence or not of sperms were
compared using the z-test for proportions. For all anlyzes, we established as statistically
significant p<0.05. Participants‟ speeches were taken in order to illustrate relevant points
of discussion. The acerage age of the men was 33.2 ± 8.6, average years of education
was 10.6 ± 1.74 years, 39 (90.7%) reported steady partner, and had an average monthly
income of R$ 1,789.50 ± 1,300.00, 31 (72.1%) men had no children, 37 (86.0%) were
not using condom and 2 (4.7%) men reported using CI as contraceptive method, 29
(67.4%) had used CI at least once; interrupting the coitus to ejaculate outside the vagina
was the main obstacle presented by men; the belief of the low efficacy of CI
predominated. Of the 43 (100%) participants, 37 (86,0%) were able to collect semen and
all of theses had the normal sperm count report, 33 (89,1%) were able to collect the preejaculatory fluid and only two (6.0%) of theses presented rare sperm in pre-ejaculatory
fluid, and the average time between the last ejaculation and specimen collection was of
4.24 ± 3.07 days. After applyng the z-test for proportions and comparing the proportion
of those who had no sperm in pre-ejaculatory fluid (0.94) to those with sperm (0.06), we
can state that the presence of sperm in pre-ejaculatory fluid, in the sample studied was
due to chance (p<0.0001). Men with normal sperm count presented no sperm in preejaculatory fluid. Given the above, we confirm the thesis that the absence of sperm in
pre-ejaculatory fluid ofmen normal sperm count contributes to the effectiveness of coitus
interruptus.
Key words: Pre-ejaculatory Fluid. Sperm Count. Coitus Interuptus. Public Health
Nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/7001/1/2012_tese_drevangelista.pdf

Nº de Classificação: 18749
BARBOSA, Islene Victor. Tradução, adaptação e validação da Mishel Uncertainty in
Illness Scale for Family Members de pessoas com paraplegia. 2012. p. 127. Tese
de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará;
2012.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Enfermagem no Processo de Cuidar na Promoção da Saúde
Orientador: Carvalho, Zuila Maria de Figueiredo
Resumo: A incerteza é a inabilidade da pessoa em determinar o significado dos
eventos relacionados à doença. Trata-se de um estudo com delineamento metodológico
que teve por objetivos traduzir, adaptar culturalmente para a língua portuguesa e validar
a Mishel Uncertainty in Illness Scale for Family Members em familiares de pessoas com
lesão medular com déficit motor tipo paraplegia e ainda, verificar a confiabilidade e
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validade da Mishel Uncertainty in Illness Scale for Family Members (PPUS-MF). A
amosta envolveu 152 familiares dos pacientes internados com lesão medular. Os dados
foram coletados em um hospital público referência em trauma situado em Fortaleza-CE,
no período de janeiro a julho de 2012 por meio de entrevista utilizando um formulário
para obtenção dos dados sociodemográficos e a seguir com a aplicação da versão final
em português da escala PPUS-MF. O formulário da escala é apresentado no formato de
Escala de Likert: discordo totalmente (1), discordo (2), indeciso (3), concordo (4) e
concordo totalmente (5). O processo de adaptação seguiu as etapas preconizadas pela
literatura. A PPUS-FM permite medir o nível de incerteza dos membros da família cujo
parente está doente. A escala é auto-aplicada, tem 31 itens sendo a pontuação
calculada somando-se as respostas com maior escore indicando níveis mais elevados
de incerteza e sua pontuação varia entre 31-155. Quanto maior o escore, maior a
incerteza do familiar em relação à doença. Os 31 itens são distribuídos em quatro
domínios, Ambigüidade, Falta de Clareza, Falta de Informação e Imprevisibilidade. As
propriedades psicométricas analisadas foram: a validade de conteúdo (comitê de
juízes); a validade de construto (análise fatorial confirmatória e a comparação das
médias dos fatores e dos escores totais segundo as variáveis sociodemográficas dos
familiares do estudo); a confiabilidade (teste-reteste e alfa de Cronbach). Os aspectos
éticos e legais foram contemplados. Os resultados revelaram que, a maioria dos
participantes era do sexo feminino 85 (55,9%), com média de idade de 42,8 anos, com
grau de parentesco entre Irmão (a) 45 (29,8%), seguido por Mãe 27 (17,9%) e Esposa
26 (17,2%). Destes 84 (55,3%) do Interior, 116 (76,3%) possuem companheiro e 68
(44,7%) tiveram 4 a 8 anos de estudo com uma média de 8,78 anos e com 104 (68,4%)
exercendo atividades laborais. Na avaliação das propriedades psicométricas, destacase que na análise fatorial confirmatória, foram feitos ajustes excluindo-se os itens 4, 9,
14, 24,25 e 27. Destes os itens 4, 24 e 25 pertencentes ao domínio Ambigüidade, os
itens 9 e 14 integrantes do domínio Falta de Clareza e o item 27 do domínio
Imprevisibilidade. Enfatiza-se que mesmo com a exclusão dos itens houve um
superajustamento de dados para se ter a convergência. A versão traduzida da PPUSMF apresentou coeficientes muito baixos do alfa de Cronbach em seus domínios:
Ambigüidade (0,54), Falta de Clareza (0,41), Falta de Informação (0,40) e
Imprevisibilidade (0,29). Indicando fracas evidências da validade, confiabilidade e
responsividade da versão adaptada para familiares de pessoas com lesão medular com
déficit motor tipo paraplegia. Destaca-se que fatores como os altos índices de violência,
o desfecho óbvio e pontual de uma lesão medular e o tempo prolongado de internação
dos pacientes, podem ter contribuído para uma fraca correlação da confiabilidade da
escala em pontuar a incerteza nessa população estudada. O que supõe que talvez a
escala não seja tão adequado.
Palavras-chave: Paraplegia. Teoria de Enfermagem. Tradução e Validação de Escala.

Abstract: Uncertainty is the inability of the person to determine the meaning of the
disease-relatedevents. This is a methodological study that aimed to translate, culturally
adapt toPortuguese and validate the Mishel Uncertainty in Illness Scale for Family
Members ofpeople with spinal cord injury and motor deficit like paraplegia, and also
verify thereliability and validity of the Mishel Uncertaintyin Illness Scale for Family
Members(PPUS-MF). The sample consisted of 152 relatives ofinpatients with spinal
cord injury. Data collection happened in a public hospital reference for trauma in
Fortaleza-CE, Brazil,from January to July 2012, through interviews usinga questionnaire
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to collect socio-demographic data and then apply the final version in Portuguese of the
PPUS-MF scale.The scale questionnaire is presented according to Likert scale: strongly
disagree (1),disagree (2), undecided (3), agree (4) and stronglyagree (5). The
adaptation processfollowed the steps recommended in the literature. The PPUS-FM
allows measuring theuncertainty level of family members of a sick person. The scale is
self-administered, it has 31 items and the score is calculated by adding up the answers
with higher scores indicatinghigher levels of uncertainty and the score ranges from 31155. The higher the score, thegreater the uncertainty of family members regardingthe
disease. The 31 items are dividedinto four domains: Ambiguity, Lack of Clarity, Lackof
Information and Unpredictability.The psychometric properties analyzed were:
contentvalidity (committee of experts);construct validity (confirmatory factor analysis and
comparison of the factors average and total scores according to socio-demographic
variables of the family members in the study); reliability (test-retest and Cronbach's
alpha). The ethical and legal aspects were considered. The results revealed that most
participants were female, 85 (55,9%), with average age of 42.8 years, regarding the
relationship 45 (29.8%) were siblings, follewed by mother 27 (17.9%) have a partner and
68 (44.7%) had 4-8 years of study with an average of 8.76 years and 104 (68.4%)
perform work activities. In the assessment of psychometric properties, we emphasize
that in the confirmatory factor anlysis, adjustmenst were made excluding the items 4, 9,
14, 24, 25 and 27. Of these, the items 4, 24 and 25 belong to the ambiguity domain,
items 9 and 14 to the Lack of Clarity and item 27 to the Unpredictability. Even with the
items exclusion there was a super adjustment in data to otain convergence. The
translated version of PPUS-MF presented very low scores of cronbach‟s alpha in its
domains: Ambiguity (0.54), Lack of Clarity (0.41), Lack of Information (0.40) and
Unpredictability (0.29). We adjusted the data in the confirmatory factor analysis to obtain
the convergence, revealing that the MUIS-FM is acceptable and parsimonious set to the
original model. The coefficients for the domains were low; such results enabled us to
assume that the items seem to represent phenomena that cannot be reduced to more
synthetic measurements, especially when measuring a psychological construct.
Therefore, we concluded that we obtained a valid and reliable instrument capable of
being applied to family members of patients admitted with spinal cord injury, pointing the
aspects and domains of their uncertainties.
Key words: Nursing Theory. Translatin. Validation Studies. Paraplegia. Family
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=11822

Nº de Classificação: 19124
FONTENELE, Fernanda Cavalcante. Intervenções de enfermagem propostas pela
nursing interventions classification (NIC) para o diagnóstico de enfermagem
integridade da pele prejudicada em recém-nascidos. 2013. p. 176. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem no processo de cuidar da saúde da criança e do
neonato
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
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Orientador: Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
Resumo: A assistência ao recém-nascido com integridade da pele prejudicada deve ser
prioridade para equipe de enfermagem. Objetivou-se analisar o uso das intervenções
propostas pela Nursing Intervention Classification (NIC) indicadas para o diagnóstico de
enfermagem Integridade da pele prejudicada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Estudo exploratório, descritivo, utilizando-se mapeamento cruzado em três unidades
neonatais públicas, em Fortaleza-CE-Brasil. Participaram 42 enfermeiros atuantes em
Neonatologia. A coleta de dados foi realizada de maio a setembro/2011, conforme a
disponibilidade dos participantes. Aprovado pelo Comitê de Ética das instituições
pesquisadas. No primeiro momento da coleta, os enfermeiros indicaram as atividades
realizadas junto aos recém-nascidos com o diagnóstico de enfermagem Integridade da
pele prejudicada. Em seguida, foi realizada comparação dessas atividades com as
intervenções propostas pela NIC, caracterizando o mapeamento. A análise ocorreu
entre outubro/2011 e janeiro/2012. Para revisão e refinamento do mapeamento, os
resultados obtidos foram encaminhados a nove enfermeiros experts em diagnóstico de
enfermagem, por meio do correio convencional e eletrônico. O mapeamento revelou
que das 75 atividades sugeridas na NIC, 57 corresponderam às indicadas pelos
enfermeiros. As mais citadas pelos enfermeiros como desempenhadas cotidianamente
foram relacionadas ao cuidado com lesões: aplicar um curativo adequado ao tipo de
lesão; reposicionar o paciente pelo menos a cada duas horas, conforme apropriado;
posicionar o paciente, de modo a evitar a tensão sobre a lesão, conforme apropriado; e
remover curativo e fita adesiva. Tratamento tópico: aplicar emolientes à área afetada;
aplicar curativo oclusivo transparente sempre que necessário; e evitar o uso de
sabonete alcalino na pele. Supervisão da pele: examinar a pele e as mucosas quanto à
vermelhidão, ao calor exagerado, ao edema e à drenagem; e documentar mudanças na
pele e mucosas. As atividades sugeridas pela NIC mais realizadas segundo opinião dos
enfermeiros (média ponderal entre 0,8 e 1) relacionadas ao cuidado com lesões: aplicar
um curativo adequado ao tipo de lesão; manter técnica asséptica durante realização;
trocar curativos, conforme a quantidade de exsudato e drenagem; limpar com soro
fisiológico ou substancias não tóxicas; posicionar o paciente, de modo a evitar tensão
sobre a lesão e reposicionar o paciente pelo menos a cada duas horas. Referentes ao
tratamento tópico: manter limpas, secas e sem vincos as roupas de cama; aplicar
curativo oclusivo transparente; proporcionar higiene íntima; aplicar antibiótico tópico à
área afetada; e aplicar emolientes à área afetada. Quanto à supervisão da pele:
observar as extremidades quanto à cor, ao calor, ao inchaço, aos pulsos, à textura, ao
edema e às ulcerações; monitorar cor e temperatura da pele; e examinar a condição da
incisão cirúrgica. Após submissão do mapeamento à avaliação por enfermeiros peritos,
foi sugerido que das 22 atividades de cuidado com a pele, 13 permaneceriam com a
nomenclatura NIC. Com relação ao tratamento tópico, 23 atividades tiveram discretas
alterações e 10 permaneceram inalteradas. Relativo à supervisão da pele, três foram
modificadas e nove atividades mantiveram a nomenclatura NIC. Concluiu ser possível a
utilização da NIC como terminologia padronizada para descrever os cuidados de
enfermagem prescritos, uma vez que essa classificação mostrou-se, em sua maioria,
adequada à realidade neonatal.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem. Recémnascido.
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Abstract: The assistance to newborns with impaired skin integrity should be a priority
for the nursing staff. Thus, we aimed to analyze the use of the interventions proposed by
the Nursing Intervention Classification (NIC) indicated for the nursing diagnosis Impaired
skin integrity in the Neonatal Intensive Care Unit. This is an exploratory descriptive study
using cross-mapping in three public neonatal units, in Fortaleza-CE, Brazil. The
population was composed of 42 nurses working in neonatology. Data collection was
conducted from May to September 2011, according to the availability of participants. The
study was approved by the Ethics Committee of the institutions surveyed. In the first
moment of collection, nurses indicated the activities they performed along with the
newborns with the nursing diagnosis Impaired skin integrity. Next, we compared these
activities with the interventions proposed by NIC, characterizing the mapping. The
analysis occurred between October 2011 and January 2012. To review and refinement
of the mapping, the results obtained were sent to nine nurses experts in nursing
diagnosis through conventional mail and e-mail. The mapping revealed that from the 75
activities suggested by NIC, 57 corresponded to those indicated by nurses. The most
mentioned by nurses as routinely performed were related to the care of injuries: apply an
adequate bandage for the type of injury; reposition the patient at least once every two
hours, as recommended; positioning the patient in order to avoid tension on the injury,
as recommended; and remove bandage and tape. Topical Treatment: apply moisturizers
to the affected area; apply a transparent occlusive dressing when necessary; and avoid
the use of alkaline soap on the skin. Skin surveillance: examine the skin and mucous
membranes for redness, excessive heat, edema and drainage, and document changes
in the skin and mucous membranes. The activities suggested by NIC most performed
according to the nurses‟ opinion (weighted average of 0.8-1) related to the care of
injuries were: apply an appropriate bandage for the type of injury; maintain aseptic
technique during performance; changing dressings according to the amount of exudate
and draining; cleaning with saline or non-toxic substances; positioning the patient in
order to prevent tension on the wound; and reposition the patient at least once every two
hours. As regards to topical treatment: keep bed linen clean, dry and wrinkle-free; apply
transparent occlusive dressing; provide intimate hygiene; apply topical antibiotics to the
affected area; and apply moisturizer to the affected area. As for the skin surveillance:
observe the extremities for color, warmth, swelling, pulses, texture, edema and
ulceration; monitor skin color and temperature; and examine the condition of the surgical
incision. After submitting the mapping to the evaluation of expert nurses, it was
suggested that, of the 22 activities of skin care, 13 remain with the NIC taxonomy.
Regarding the topical treatment, 23 activities had minor changes and 10 remained
unchanged. On the skin surveillance, 3 activities were modified and 9 kept the NIC
taxonomy. We concluded that is possible to use the NIC as a standardized terminology
to describe the nursing care prescribed, once this classification has proven, in most
cases, appropriate to neonatal reality.
Key words: Nursing care. Nursing diagnosis. Newborn.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8356

Nº de Classificação: 19125
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HOLANDA, Eliane Rolim de. Análise espacial da infecção pelo HIV em crianças e
gestantes do município de Recife, Pernambuco. 2013. p. 178. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Cuidado de saúde em HIV/AIDS e doenças associadas
Orientador: Galvão, Marli Terezinha Gimenez
Resumo: A disseminação da aids representa processo dinâmico, que incide sob grupos
populacionais mais vulneráveis, envolvendo uma rede de determinantes
biopsicossociais, comportamentais e ambientais. Teve-se como objetivo geral analisar a
distribuição espacial dos casos notificados de crianças com aids e de gestantes
soropositivas ao HIV residentes no município de Recife e sua correlação com
indicadores sociais e de saúde. Trata-se de estudo epidemiológico, do tipo ecológico,
realizado com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos e Sistema de Informação sobre Mortalidade, de 2001
a 2011. Dados sociais por bairros foram captados do Censo Demográfico de 2010.
Construíram-se indicadores epidemiológicos, socioeconômicos e de saúde para
caracterizar os bairros e sua relação com o adoecimento pelo HIV. Os endereços foram
georreferenciados e compatibilizados com a base cartográfica de Recife.
Características epidemiológicas foram analisadas por meio da estatística descritiva e
para os dados das gestantes aplicou-se o teste qui-quadrado com resíduos ajustados,
usando o programa SPSS. Para identificação do padrão espacial, os dados de áreas
foram analisados pelo Índice de Moran Global e Local, e pelas técnicas de mapeamento
BoxMap, LISAMap e MoranMap gerados por meio do software Terraview v4.2.2 e dos
módulos espaciais do R v2.15.3. Empregou-se o coeficiente de correlação de Pearson e
modelos de regressão linear múltipla para testar associações entre as variáveis
explicativas e as taxas de incidência de crianças e gestantes infectadas. O nível de
significância estabelecido foi de 5%. Os resultados demonstraram tendência linear
crescente da epidemia entre gestantes ao longo do recorte temporal investigado.
Verificou-se associação estatisticamente significante entre a realização do pré-natal
com as variáveis de escolaridade (p=0,037), tipo de parto (p<0,001), uso da profilaxia
antirretroviral na gestação (p=0,002), no parto (p<0,001) e no recém-nascido (p<0,001).
Não fazer o pré-natal esteve associado com gestantes de menor escolaridade. Todos
os casos de aids pediátrica foram adquiridos por transmissão vertical e 27,2% das
crianças evoluíram para óbito. Com a análise espacial identificaram-se clusters de
gestantes infectadas na região do centro e na parte distal do noroeste do município,
assim como aglomerado de alta incidência de crianças com aids situado também em
bairros do centro. A análise bivariada e multivariada apontou associação das taxas de
detecção de HIV em gestantes e de incidência de aids em crianças com a maioria dos
indicadores socioeconômicos e de saúde estudados. Precárias condições de vida
evidenciadas por regiões de baixa renda, elevado analfabetismo e infraestrutura
inadequada foram preditores da transmissão vertical do HIV, convergindo para aumento
dos casos entre populações carentes. Métodos de geoprocessamento mostraram-se
eficazes na identificação de grupos vulneráveis e de áreas de alto risco para os quais
devem ser direcionados cuidados e intervenções preventivas intersetoriais com vistas
ao controle deste agravo. Conforme se conclui, a difusão geográfica do HIV/aids entre
crianças e gestantes do Recife não ocorreu aleatoriamente, refletindo-se, por
conseguinte, em áreas de dependência espacial da transmissão vertical, e as
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desigualdades socioeconômicas e de acesso à saúde influenciaram na maior
suscetibilidade da disseminação da doença.
Palavras-chave: Criancas. Gestantes. Síndrome de imunodeficiência adquirida.

Abstract: The spread of AIDS is a dynamic process, which focuses on the most
vulnerable populations, involving a network of biopsychosocial, behavioral and
environmental factors. This study aimed at analyzing the spatial distribution of reported
cases of children with AIDS and positiveHIV pregnant women residing in the city of
Recife and its correlation with social and health indicators. This is an epidemiological
study, ecological-type , conducted with data from the Information System on Notifiable
Diseases, Information System on Live Births and Mortality Information System from
2001-2011. Social data were collected from the neighborhoods by census 2010.
Epidemiological, socioeconomic and healthindicators were constructed in order to
characterize the neighborhoods and its relationship with the HIV disease. The addresses
were geocoded and matched with the base map of Recife. Epidemiological
characteristics were analyzed using descriptive statistics, and for the pregnant data was
applied the chi-square test with adjusted residuals using the SPSS.To identify the spatial
pattern, data were analyzed by the Moran Global and Local Index, and the mapping
techniques BoxMap, LISAMap and MoranMap generated by the software Terraview
v4.2.2 and space modules R v2.15.3. The Pearson correlation coefficient and multiple
linear regression models were used to test associations between the explanatory
variables and the incidence rates of children and pregnant women infected. The
significance was set at 5%. The results showed increasing linear trend of the epidemics
among pregnant women during the spatial period investigated. There was a statistically
significant association between the prenatal accomplishment and variables of education
(p = 0.037), type of birth (p < 0.001), use of antiretroviral prophylaxis during pregnancy
(p = 0.002), at birth (p < 0.001) and in the newborn (p < 0.001). Not accomplishing the
prenatal was associated withpregnant women of lower education. All cases of pediatric
AIDS were acquired by vertical transmission and 27.2% of children had died.The spatial
analysis identified cluster of infected pregnant women in the downtown area and the
distal part of the northwestern city, as well as cluster of high incidence of children with
AIDS also located in downtown neighborhoods. The bivariate and multivariate analysis
showed association of detection rates of HIV in pregnant women and AIDS incidence in
children with most socioeconomic and health indicators studied. Precarious living
conditions evidenced by low-income areas, high illiteracy and inadequate infrastructure
were predictors of vertical transmission of HIV converging to increased cases among
underserved populations. Geoprocessing methods were effective in identifying
vulnerable groups and high-risk areas for which should be directed preventive care and
intersectoral interventions aiming at controlling such a condition. It is concluded that the
geographical spread of HIV/AIDS among children and pregnant women in Recife did not
occur randomly; reflecting therefore in areas of spatial dependence of the vertical
transmission and socioeconomic inequalities and access to health influenced the
increased susceptibility of the spread of disease.
Key words: AIDS. Child. Pregnancy.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8358
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Nº de Classificação: 19126
REIS, Priscila Alencar Mendes. Adaptação transcultural do Quality of Life Index
Spinal Cord Injury: version III. 2014. p. 140. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem neurológica: do cuidado à autonomia
Orientador: Carvalho, Zuila Maria de Figueiredo
Resumo: A partir da necessidade de um instrumento específico para avaliar a
qualidade de vida de pessoas com lesão medular no idioma brasileiro, realizou-se este
estudo que teve como objetivos: traduzir e adaptar culturalmente para a língua
portuguesa Ferrans and Powers Quality of Life Index Spinal Cord Injury Version – III e
caracterizar a amostra quanto aos aspectos sociodemográficos e clínicos. Estudo do
tipo metodológico, no qual obteve-se autorização da autora para utilização do
instrumento. Inicialmente procedeu-se a etapa de tradução com a participação de seis
tradutores, em seguida a adaptação cultural pela confrontação de cinco juízes. A
amostra do pré-teste constituiu-se de 30 pacientes com lesão medular selecionados a
partir do banco de dados disponibilizados pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em
Enfermagem Neurológica, e que atenderam aos critérios de inclusão. A coleta de dados
ocorreu nos meses de agosto a novembro/2013, por meio da utilização da versão final
traduzida para o português denominada de Índice de Lesão Medular e Qualidade De
Vida – Versão III e um questionário com dados sociodemográficos e clínicos. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, Parecer nº 344.927/2013. Obteve-se
um índice com 74 itens, divididos em duas partes (satisfação / importância), com alguns
ajustes para facilitar a compreensão, dos quais resultaram em quatro acréscimos de
pronome ou artigo para variação do gênero; nove retiradas de uma palavra ou artigo;
duas mudanças de uma palavra para uma expressão; quatro expressões adicionais
com o intuito de exemplificar; quatro ajustes em expressões; nove mudanças de apenas
uma palavra. Desse modo, obteve-se ao todo 24 modificações. Quanto aos critérios de
equivalência semântica do índice observou-se que, em relação a ortografia o percentual
de itens avaliados como Tradução Muito Adequada foi superior a 87%, vocabulário e
gramática a 86%. Na equivalência idiomática obteve-se valores superior a 74%, na
equivalência experimental superior a 78% e na equivalência conceitual superior a 70%.
A análise estatística para as avaliações semântica, idiomática, experimental e
conceitual por meio do kappa apontou de ligeira a moderada a concordância das
análises entre os pares, ao adotar (p ? 0,05). Conclui-se que este instrumento após ser
adaptado transculturalmente demonstrou ser adequado do ponto de vista semântico,
idiomático, experimental e conceitual, além de fácil aplicação para avaliar a qualidade
de vida de pessoas com lesão medular. O estudo possibilitou a ampliação do saber
científico da enfermagem, em especial aos profissionais que atuam na área
neurológica, por possibilitar o planejamento, as intervenções e avaliação de cuidados
direcionados às necessidades tão peculiares destes pacientes, podendo agora recorrer
a uma tecnologia que mensura muitas relações subjetivas e que não são observadas ou
reveladas.
Palavras-chave: Enfermagem transcultural. Medula espinal. Qualidade de vida.
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Abstract: From the need for a specific instrument to evaluate the quality of life of people
with spinal cord injury in the Brazilian language, this study was conducted and had the
following objectives: to translate and culturally adapt to Portuguese Ferrans and Powers
Quality of Life Index Spinal Cord Injury Version – III and characterise the sample in
terms of sociodemographic and clinical aspects. Methodological procedure, in which the
authorization from the author was obtained. First, there was a stage of translating with
the participation of six translators. Then, there was a cultural adaptation taking into
account the opinion of five judges. The pretest sample consisted on 30 patients with
spinal cord injury, which were selected from the database of the Center for Research
and Consulting in Neurological Nursing, and which also met the criteria for inclusion.
Data was collected from August to November of 2013 by the final version in Portuguese
called Índice de Lesão Medular e Qualidade De Vida – Versão III and a questionnaire
with social, demographic and clinical data. The study was approved by the Ethics in
Research Committee, under the number: 344.927/2013. An index with 74 items was
obtained, it was divided into two parts (satisfaction / importance ), on which some
adjustments were made for a better understanding. These adjustments resulted in: the
addition of four new pronouns or articles to change the genre; nine exclusions of words
or articles; two changes from a word to a term; four additional expressions for the
purpose of illustrating; four adjusts in expressions; nine changes of only one word.
Therefore, there was 24 modifications. It was observed that, in the criteria of semantics
equivalence of the index, ortography was rated as “a very appropriate translation” by a
number greater than 87 % ; vocabulary and grammar, by 86%; idiomatic equivalence
was rated by a number higher than 74%; experimental equivalence, higher than 78%
and conceptual equivalence, by a number greater than 70%. Statistical analysis on
semantic, idiomatic, experimental and conceptual evaluations by kappa showed a slight
to moderate conformity between the pairs of analysis, adopting (p ? 0.05). It was
concluded that this instrument, after being transculturally adapted, has proved to be
appropriate under the semantic , idiomatic, experimental and conceptual views, as well
as easy to use to evaluate the quality of life of people with spinal cord injury. The study
enabled the expansion of scientific knowledge of nursing, especially for professionals in
the neurological field, by making it possible to plan, intercede and evaluate the caring for
the special needs of these patients. It is now possible to resort to a technology that takes
into account a great number of subjective relationships that are not, generally, observed
or disclosed.
Key words: Spinal cord injury, Quality if life, Transcultural nursing.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8539
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MANGUEIRA, Suzana de Oliveira. Revisão do diagnóstico de enfermagem
processos familiares disfuncionais relacionados a abuso de álcool. 2014. p.182.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará.
Ceará; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde
Orientador: Lopes, Marcos Venícios de Oliveira
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Resumo: O estudo tem como objeto a revisão do diagnóstico de enfermagem
Processos familiares disfuncionais relacionados a abuso de álcool. Estudo
metodológico, desenvolvido em três etapas: análise de conceito, análise de conteúdo
por especialistas e análise da acurácia de indicadores clínicos. Para a realização da
análise de conceito, utilizou-se como referência o modelo de análise de conceito
proposto por Walker e Avant e os passos da revisão integrativa da literatura. Procedeuse à busca na literatura em três bases de dados: SCOPUS, PubMed e CINAHL, com os
descritores alcoolismo e família disfuncional e suas sinonímias nas línguas inglesa e
espanhola. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 11 estudos
de um total de 113 que subsidiaram a análise do conceito. A partir da revisão do
conceito família disfuncional e sua correlação com o diagnóstico de enfermagem
Processos familiares disfuncionais, foi possível reduzir o quantitativo de 115
características definidoras para 91, por meio da exclusão de 24 características que
apresentaram significado semelhante a outros indicadores ou por não se aplicarem a
alcoolistas adultos. Três características foram condensadas em uma e foram
incorporadas duas novas características definidoras: abuso físico e abuso sexual.
Foram utilizados artigos, livros e dicionários para a construção das definições
conceituais e operacionais das 91 características definidoras. A segunda etapa do
estudo, análise de conteúdo por especialistas, consistiu no julgamento por 23
especialistas quanto à relevância, clareza e precisão das definições construídas na
etapa anterior. Dois itens foram julgados como inadequados no critério relevância e,
portanto, excluídos do estudo. Dezessete itens tiveram suas definições julgadas como
inadequadas nos critérios clareza e/ou precisão e foram reformuladas. Duas
características tiveram seu rótulo modificado segundo sugestões dos especialistas.
Para esta etapa, considerou-se o nível de concordância de 85%. A partir das definições
operacionais das 89 características definidoras julgadas como relevantes pelos
especialistas, foi construído o instrumento de coleta de dados aplicado com 110
alcoolistas internados em uma unidade de cuidados prolongados para tratamento de
alcoolismo crônico. Para a delimitação da amostra, foi realizado cálculo amostral e
estabelecidos critérios de inclusão e exclusão. Os dados foram coletados por meio de
entrevista e analisou-se a presença ou ausência de cada indicador clinico. Os dados
foram submetidos à análise de classe latente, que permitiu encontrar um conjunto de
vinte e quatro características que apresentaram bom ajuste para a correta identificação
do diagnóstico Processos familiares disfuncionais. As características definidoras Papeis
familiares interrompidos, Problemas econômicos e Rituais familiares interrompidos
apresentaram boa sensibilidade e especificidade. As características definidoras Abuso
sexual, Distúrbio no desempenho escolar em crianças, Manipulação, Falta de coesão e
Baixa autoestima crônica apresentaram valor de especificidade significativo. As demais
mostraram valor de sensibilidade significativo: Mentiras, Angústia, Ansiedade,
Confusão, Constrangimento, Perda, Raiva, Comunicação contraditória, Dificuldade com
relacionamentos íntimos, Imaturidade, Tristeza não resolvida, Deterioração nos
relacionamentos familiares, Dinâmicas familiares perturbadas, Problemas conjugais,
Insegurança e Solidão. A revisão do diagnóstico Processos familiares disfuncionais
relacionados a abuso de álcool possibilitou uma reflexão crítica acerca das
características definidoras constantes na NANDA-I, com vistas ao seu refinamento.
Espera-se que este estudo possa auxiliar o enfermeiro na sua prática assistencial a
identificar o referido diagnóstico de modo mais acurado.
Palavras-chave: Alcoolismo. Diagnóstico de enfermagem. Estudos de validação.
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Abstract: The study focuses the review of the nursing diagnosis Dysfunctional family
processes related to alcohol abuse. Methodological study, developed in three stages:
concept analysis, content analysis by experts and analysis of the accuracy of clinical
indicators. For the realization concept analysis, was used as reference the concept
analysis model proposed by Walker and Avant and steps of the integrative literature
review. Proceeded the literature search in three databases: SCOPUS, PubMed and
CINAHL, with descriptors alcoholism and dysfunctional family and their synonyms in
English and Spanish. After applying the inclusion and exclusion criteria, 11 studies
remained from a total of 113 that supported the concept analysis. From the review of the
concept dysfunctional family and its correlation with the nursing diagnosis of
Dysfunctional family processes, it was possible to reduce the quantitative defining
characteristics from 115 to 91, by deleting the 24 characteristics that were similar to
other indicators or meaning is not apply to adult alcoholics. Three characteristics were
condensed into one and were incorporated two new defining characteristics: Physical
abuse and Sexual abuse. Articles, books and dictionaries were used to build the
conceptual and operational definitions of the 91 defining characteristics. The second
stage of the study, content analysis by experts consisted at trial of 23 experts for
relevance, clarity and accuracy of definitions constructed in the previous step. Two items
were judged as inappropriate in relevance criteria and therefore excluded from the
study. 17 items had their definitions judged as inadequate on the clarity and/or precision
criteria and have been reformulated. Two had their labels modified second suggestions
from experts. For this step, was considered the level of agreement of 85 %. From the
operational definitions of the 89 defining characteristics judged as relevant by experts,
was built the instrument of data collection applied with 110 alcoholics admitted to a unit
for extended care treatment of chronic alcoholism. For the delimitation of the sample,
sample size calculation was performed and established criteria for inclusion and
exclusion. Data were collected through interviews and analyzed for the presence or
absence of each clinical indicator. The data were subjected to latent class analysis,
which allowed to find a set of twenty-four characteristics that showed good fit for the
correct identification of diagnostic Dysfunctional family processes. The defining
characteristics Disrupted family roles, Economic problems and Disrupted family rituals
showed good sensitivity and specificity. The defining characteristics Sexual abuse,
Disturbances in academic performance in children, Manipulation, Lack of cohesiveness
and Chronic low self-esteem showed the mean value of specificity. The other showed
the mean value of sensitivity: Lying, Distress, Anxiety, Confusion, Embarrassment, Loss,
Anger, Contradictory communication, Difficulty with intimate relationships, Immaturity,
Complicated grieving, Deterioration in family relationships, Disturbed family dynamics,
Marital problems, Insecurity and Loneliness.. A review of the diagnosis Dysfunctional
family processes related to alcohol abuse provided a critical analysis of the defining
characteristics listed in the NANDA-I, with a view to its refinement. It is hoped that this
study can help nurses in healthcare practice to identify the diagnosis more accurately.
Key words: Alcoholism. Nursing. Validation studies.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8359
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HOLANDA, Viviane Rolim de. Hipermídia educacional para o ensino das doenças
sexualmente transmissíveis: construção, validação e avaliação. 2014. p. 141. Tese
de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará;
2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Enfermagem e Educação em saúde.
Orientador: Pinheiro, Ana Karina Bezerra
Resumo: O ensino e as pesquisas na área de enfermagem têm procurado adequar-se
aos avanços das tecnologias de informação e comunicação. Percebeu-se então a
importância de investigar a utilização de uma tecnologia digital na aprendizagem dos
futuros profissionais de saúde, em face da repercussão das infecções sexuais no
sistema de saúde e a relevância da temática para a formação do enfermeiro. O foco
desta investigação foi avaliar o resultado da utilização de hipermídia educativa para
aprendizagem
de acadêmicos de enfermagem
sobre doenças sexualmente
transmissíveis. Trata-se de um estudo quase-experimental, aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Estrutura-se em quatro
etapas: 1) construção da hipermídia; 2) validação por especialistas; 3) avaliação da
aprendizagem; e 4) avaliação pelos alunos. Na primeira etapa, fez-se um amplo resgate
da literatura de modo a disponibilizar as principais referências e consensos existentes
sobre a temática. Selecionaram- se as mídias e elaboraram-se o guia do aluno, os
objetivos acadêmicos e o conteúdo dos módulos. A hipermídia foi hospedada no
ambiente virtual de aprendizagem SOLAR. Na segunda etapa, a hipermídia foi
validada por nove especialistas de conteúdo
e três especialistas técnicos,
definidos a partir de parâmetros adaptados da literatura. Obteve-se índice de
validade do conteúdo geral de 0,97 nos itens avaliados (objetivo, conteúdo,
relevância, ambiente, funcionalidade, usabilidade e eficiência). Na terceira etapa,
participaram 58
acadêmicos
de enfermagem
divididos
em dois grupos
semelhantes (controle e intervenção). O grupo controle participou da aula tradicional
e o grupo intervenção utilizou a hipermídia no ambiente virtual de aprendizagem.
Ambos responderam a um questionário validado sobre o tema (pré e pós-teste). No
pós-teste, a média de acertos obteve ganho de 4,20 (30,95%) questões no grupo
controle e 6,65 (54,46%) questões no grupo intervenção. Há evidência de
aumento da média no pós-teste (p=0,00) do grupo intervenção apontando a
aprendizagem online como estratégia tão eficaz quanto a presencial e que pode ser
utilizada como recurso de ensino complementar na formação de enfermeiros.
Na quarta etapa, a maioria dos acadêmicos de enfermagem avaliou a hipermídia
como adequada, tendo como base os antecedentes do conceito aprendizagem online
(interação e estímulo, ferramentas de comunicação, material didático, interesse e
motivação para aprender, dedicação, disciplina e gerenciamento de tempo, papel do
aluno). A atitude do aluno referente à motivação (p=0,001) e ao fato dele acreditar
ser responsável por sua aprendizagem (p=0,004) tiveram relação estatisticamente
significativa no aumento do número de acertos do pós-teste. Conclui-se que a
hipermídia sobre doenças sexualmente transmissíveis está apta a facilitar o
processo de ensino/aprendizagem dos acadêmicos de enfermagem. Constitui-se
em uma ferramenta de apoio ao ensino presencial que colabora com o processo de
formação profissional, tornando a aprendizagem ativa e significativa.
Palavras-chave: Aprendizagem. Educação em enfermagem. Tecnologia educacional.

1074

Abstract: Teaching and research in the field of nursing have sought to be
adapted to advances in information and communication technologies. The importance
of assessing the use of digital technology for future health professionals' learning was
taken into consideration due to the impact of sexual infections on the health system
and the relevance of the theme for nurses' training. The focus of this research was
to evaluate the result of the use of educational hypermedia by undergraduate
nursing students learning about sexually transmitted diseases. This is a quasiexperimental study approved by the Research Ethics Committee of the Federal
University of Ceará. It is divided into four stages: (1) construction of hypermedia;
(2) validation by experts; (3) learning assessment; and (4) evaluation by students.
In the first stage, a large literature review was performed in order to obtain the
main references and existing consensus on the topic. The media were selected and the
students' guide, academic goals and content of the modules were drawn up. The
hypermedia was hosted in the SOLAR virtual learning environment. In the second
stage, the hypermedia was validated by nine content experts and three technical
experts, defined through parameters adapted from the literature. The overall
content validity index obtained corresponded to 0.97 in the items assessed (goal,
content, relevance, environment, functionality, usability, and efficiency). In the third
stage, 58 undergraduate nursing students participated and they were divided into two
similar groups (control and intervention). The control group attended the traditional
classes and the intervention group used the hypermedia in a virtual learning
environment. The two groups answered a validated questionnaire on the topic (pre-and
post-test). In the post-test, the average score obtained had a gain of 4.20 (30.95%)
questions in the control group and 6.65 (54.46%) questions in the intervention group.
There was evident increase in the average score of the post-test (p=0.00) in the
intervention group, highlighting online learning as effective as face-to-face learning and
that the first can be used as a resource for further learning in nursing education. In the
fourth stage, most undergraduate nursing students evaluated the hypermedia as
appropriate, based on the antecedents
of the online learning concept
(interaction and stimulus, communication
tools, teaching materials, learning
interest and motivation, dedication, discipline and time management, and students'
role). Students' attitude regarding motivation (p=0.001) and the fact that they
believed to be responsible for their learning (p=0.004) had a statistically significant
relationship regarding the increase in the number of correct answers in the post-test.
It is concluded that hypermedia concerning sexually transmitted diseases is able to
facilitate the teaching/learning
process for undergraduate nursing students. It
constitutes a tool to support face-to-face learning contributing to the process of
professional training and making learning active and meaningful.
Key words: Nursing education. Learning. Educational technology.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8310
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cerebral. 2013.
p. 252. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem na promoção de saúde
Orientador: Araújo, Thelma Leite de
Resumo: Teve-se como proposta construir e validar as definições conceituais e os
referentes empíricos dos Resultados de Enfermagem (RE) relacionados ao Estado da
deglutição e à Prevenção da aspiração em pacientes após acidente vascular cerebral
(AVC). Estudo metodológico, realizado em três etapas: análise de conceito, validação
por especialistas e validação clínica. Para a análise de conceito, realizou-se revisão
integrativa, com acesso on-line a seis bases de dados: Pubmed, Cinahl, Scopus,
EMBASE, Web of science e Lilacs, bem como dissertações e teses disponibilizadas no
site da CAPES e na BDTD. Na busca utilizaram-se os descritores: Deglutition,
Deglutition Disorders e Stroke e sua sinonímia em português. Após leitura crítica e
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram obtidos 29 artigos, cinco
dissertações e uma tese. O conceito em estudo inicialmente foi a "Deglutição", e os
atributos críticos: conteúdo oral (alimento, líquido ou saliva); estímulos motor e
sensitivo; fase oral, faríngea e esofágica; e transporte da boca até o estômago. Foi
elaborado um caso modelo e um caso contrário e identificados antecedentes e
consequentes para Deglutição no contexto de pacientes com AVC. Ao final da etapa,
foram identificados 14 indicadores para o Estado da deglutição e revisada a sua
definição. O conceito de aspiração já havia sido estudado, e não foi ressubmetido à
Análise de Conceito. Assim, para o RE Prevenção da aspiração foram identificados seis
indicadores e revisados o título e a definição. Ao final da Análise de Conceito, construiuse um instrumento de avaliação dos dois RE com seus indicadores, definições
conceituais e referentes empíricos. Após avaliação por Comitê de Ética em pesquisa, o
instrumento foi submetido à apreciação de 14 profissionais. Os dados da apreciação
foram compilados no programa Excel e analisados pelo SPSS versão 20.0. A maioria
dos juízes era do sexo feminino (85,71%), enfermeiros (92,86%), com tempo de
formação de 6,64 anos (±6,72), trabalhavam no Ceará (92,86%). Os especialistas
propuseram revisão em todos os indicadores e definições para melhor atender aos
critérios da psicometria; agrupamento dos indicadores Produção de saliva e
Manutenção do conteúdo oral na boca; exclusão dos indicadores Formação do bolo
alimentar, Número de deglutições e Mudança na qualidade da voz, por considerarem
que eram possíveis de serem avaliados por outros indicadores, e a elaboração do
indicador Utiliza sondas gástricas e enterais de forma adequada. Exceto o último
indicador, os demais foram validados clinicamente em 81 pacientes com AVC, os quais
eram avaliados por duas duplas de enfermeiros, uma com instrumento com as
definições construídas e a outra com instrumento sem definições. As avaliações foram
comparadas pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse, teste de Friedman e pela
Diferença Mínima Significante. A dupla com definições apresentou concordância total
na avaliação dos resultados. Apenas o indicador Refluxo nasal foi avaliado de forma
similar pelos dois grupos. A análise de cluster demonstrou agrupamento preferencial
dos indicadores do RE Prevenção da aspiração respiratória. Diante desses achados,
recomenda-se a continuação do processo de validação destes resultados para
confirmar o agrupamento dos seus indicadores, bem como sua validação para
condições clínicas diferentes do AVC.
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Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Aspiração respiratória. Deglutição.

Abstract: The study aimed to build and validate the conceptual definitions and empirical
referents of nursing outcomes (NO) related to the State of swallowing and the
Prevention of aspiration in patients after stroke. This is a methodological study carried
out in three stages: concept analysis, validation by experts and clinical validation. The
concept analysis was performed by integrative literature review through online access to
six databases: PubMed , CINAHL , Scopus , EMBASE , Web of science and Lilacs, and
dissertations and theses available on the website of CAPES and BDTD. The following
descriptors were used: deglutition , deglutition disorders and stroke and their synonyms
in Portuguese. After a critical reading and the application of inclusion and exclusion
criteria, 29 articles, five dissertations and one thesis were obtained. Initially the concept
of study was “Swallowing” and its critical attributes: oral content (food, liquid or saliva),
motor and sensory stimulation; oral, pharyngeal and esophageal phases; and transport
from the mouth to the stomach. A case model and a opposite case were elaborated and
antecedents and consequential for swallowing in the context of stroke patients. At the
end, 14 indicators were identified for the swallowing state and its definition was
reviewed. The concept of aspiration has already been studied and it was not submitted
again to the analysis concept. Thus, for the NO Prevention of aspiration, six indicators
were identified and their titles and definitions were revised. After the concept analysis, a
tool was built with the concepts and empirical references of both NO. After evaluation by
the Research Ethics Committee, the tool was submitted to 14 professionals. The date
were compiled in the Excel software and analyzed by the SPSS software version 20.0.
According to the sample profile: most experts were female (85.71%), nurses (92.86%),
graduated in an average of 6.64 years ago (± 6.72), working in Ceará (92.86%). The
experts proposed revision for all the indicators and definitions in order to fit the
psychometrics criteria, clustering the indicators Saliva production and Maintains food in
mouth; exclusion of the indicators Bolus formation, Number of swallows and Changes in
voice quality. The changes happened because the experts considered the possibility to
evaluated those indicators by other indicators; and the development of the indicator
Uses gastric and enteral tube properly. With the exception of the last indicator, the
others were clinically validated in 81 patients with stroke, who were evaluated by two
pairs of nurses, one with the tool with the definitions built and the other without the
definitions. The evaluations were compared by intraclass correlation coefficient,
Friedman test and Minimum Significant Difference. The pair of nurses with the
definitions presented total agreement on the evaluation of the results. Only the indicator
Nasal reflux was evaluated similarly by both groups. The cluster analysis showed
preferential grouping of indicators to the NO Prevention of aspiration. Then, it is
recommended the continuation of the validation process of these results in order to
confirm the grouping of its indicators, as well as its validation for clinical conditions other
than stroke.
Key words: Deglutition. Respiratory aspiration. Stroke.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7604
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OLIVEIRA, Sheyla Costa de. Efeito de uma intervenção educativa na gravidez para
alimentação saudável com os alimentos regionais. 2014 . p.150. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologias de enfermagem na promoção da saúde
Orientador: Fernandes, Ana Fátima Carvalho
Resumo: Na gestação existem necessidades nutricionais aumentadas para apoiar o
crescimento fetal e desenvolvimento gestacional. O consumo de frutas, hortaliças,
tubérculos e leguminosas fazem parte de uma alimentação saudável na gravidez e
devem ser incentivadas. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos de uma
intervenção educativa na gravidez sobre alimentação saudável com o uso dos
alimentos regionais. Pesquisa do tipo Ensaio Clínico Controlado e Randomizado (ECR),
dois braços e unicego. A intervenção foi uma cartilha educativa, construída e validada
por juízes e gestantes, intitulada “Alimentação Saudável na Gravidez com os Alimentos
Regionais”. O local do estudo foram comunidades urbanas de Recife-PE. A amostra foi
constituída de 185 gestantes. Sendo, 91 para o grupo de intervenção (GI) e 94 para o
grupo controle (GC). A randomização foi por conglomerados. As Unidades de Saúde da
Família (USF) do conglomerado A, após alocação aleatória, fizeram parte do GI e as do
conglomerado B do GC. O recrutamento se deu no período de 16 de dezembro de 2012
a 12 de agosto de 2013. A coleta de dados foi em três etapas. Primeira etapa:
recrutamento das gestantes na USF no mesmo dia que foi marcado a consulta prénatal, aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e do pré-teste utilizando
o inquérito Conhecimento, Atitude e Prática (CAP) no GC e GI. Segunda etapa:
Aplicação da intervenção educativa para as gestantes do GI. Foi utilizado o
aconselhamento baseado na Entrevista Motivacional Breve e a cartilha educativa. Cada
gestante do GI recebeu um exemplar da cartilha. A intervenção foi individual, antes da
consulta pré-natal. Terceira etapa: Os pós-testes com inquérito CAP foram
administrados no 7º e 30º dia após a consulta pré-natal para as gestantes do GC e no7º
e 30º dia, da intervenção educativa, para as gestantes do GI. Os pós- testes foram
realizados por meio de contato telefônico. A pesquisa segue Resolução nº 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, protocolo nº
123.140/2012. A validação da cartilha pelos juízes mostra que a média do I-CVI foi de
0,91. No ECR, a homogeneidade da amostra sinaliza para equivalência entre os
grupos. Não foi detectada diferença estatística significativa na linha de base com
relação às variáveis sociais e econômicas, gradiente de insegurança alimentar, idade,
idade gestacional e pré-consulta. O nível de avaliação adequada do inquérito CAP, no
sétimo e trigésimo dia, do grupo de intervenção, apresentou significância estatística
com maior chance e valor–p (p<0,001) quando comparados com o GC. As gestantes do
GI apresentaram no 7º e 30º dia, respectivamente: Conhecimento adequado 90,8% e
94,7%. Atitude adequada 93,4% e 97,4% e Prática adequada 56,6% e 69,7%. Concluise que a intervenção educativa obteve impacto positivo no efeito do aumento do nível
adequado do conhecimento, da atitude, e da prática, com relação aos alimentos
regionais. Ademais, recomenda-se o uso da cartilha educativa para orientação
nutricional as gestantes nos cuidados primários de saúde.
Palavras-chave: Atitudes. Conhecimentos em saúde. Gravidez.
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Abstract: Nutritional needs are increased during pregnancy to support fetal growth and
gestational development. The consumption of fruits, vegetables, tubers and legumes are
part of a healthy diet during pregnancy and it should be encouraged. This study has the
purpose of evaluating the effects of an educational intervention on healthy eating with
the consumption of regional foods during pregnancy. Research the type of Controlled
Clinical Trial and Randomized, two arms and blind. The intervention was an educational
booklet entitled "Healthy Eating in Pregnancy with Regional Food" was created and
reviewed by judges and pregnant women to help with the process. The study site was in
urban communities of Recife-PE. The sample consisted of 185 pregnant women. From
this total, 94 were designated to the control group (CG) and 91 for the intervention group
(IG). Randomization occurred in clusters. The health units from conglomerate‟s family A,
after random allocation, were part of the IG and the other ones from conglomerate‟s B to
the CG. Recruitment took place in the period from December 16, 2012 a August 12,
2013. The data collection occurred in three stages. The First Stage: recruitment of
pregnant women at USF on the same day that was schedule prenatal consultation.
Application of the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA) and the pretest using the
Knowledge, Attitude and Practice survey (KAP) on CG and IG. Second stage:
Introduction of the educational intervention for pregnant women at the IG. The
intervention was done individually, before the prenatal visit. Counseling based on the
Brief Motivational Interviewing and the educational booklet was used. Each pregnant
woman from the IG group received a copy of the booklet. Third stage: The post-tests
with inquiry KAP were administered on the 7th and 30th day of prenatal consultation for
pregnant women of CG and on the 7th and 30th day for pregnant women for the IG.
Follow-ups were done by phone for the CG and IG groups. The research follows the
Resolution nº 466/2012 of the National Board of Health and was approved by the Ethics
Committee in Research of the Health Science Center of the Federal University of
Pernambuco, protocol nº 123.140/2012. Regarding the validation of the booklet by the
judges the results indicated that the average I-CVI was 0.91. In clinical validation sample
homogeneity signals for equivalence between the groups. No statistically significant
difference was detected at the baseline related with social and economic variables,
gradient of food insecurity, age, gestational age and pre-consultation. Levels adequate
assessment of the CAP, the seventh and thirtieth day, the pregnancy who participated in
the intervention, showed statistical significance with a greater chance and p-value (p
<0.001) when compared with the CG. Pregnant women of the IG group showed on the
seventh and thirtieth day, respectively: adequate knowledge 90.8% and 94.7%. The
adequate attitude 93.4% and 97.4% and adequate practice 56.6% and 69.7%. It is
concluded that educational interventions achieved positive impact on the effect of
increasing the appropriate level of knowledge, attitude and practice with regard to
regional food. Furthermore, we recommend the use of the booklet for nutritional
counseling pregnant women in primary health care.
Key words: Attitude. Pregnancy. Health knowledge.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8314
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MARINHO, Niciane Bandeira Pessoa. Satisfação dos usuários e dos profissionais
do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha-CE. 2014. p. 133.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará.
Ceará; 2014.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: A enfermagem e as interfaces com a prevenção, controle e
qualidade dos serviços que envolvem as condições crônicas de saúde
Orientador: Damasceno , Marta Maria Coelho
Resumo: A avaliação em saúde tem sido um importante instrumento para o
planejamento e a gestão de sistemas e de serviços de saúde, não só no sentido de
aferir a efetividade de intervenções e o uso eficiente dos recursos disponíveis, mas
também de satisfazer os profissionais de saúde e a população usuária do sistema.
Teve-se como objetivo geral avaliar a satisfação dos usuários e dos profissionais do
Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha-CE. Utilizou-se como marco
conceitual o modelo proposto por Avendis Donabedian para avaliar a qualidade em
saúde a partir dos componentes estrutura, processo e resultado. Trata-se de uma
pesquisa avaliativa, com abordagem quanti-qualitativa que usou como estratégia de
pesquisa o estudo de caso único. O estudo foi realizado com 97 usuários e 8
profissionais do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha, e, a coleta de
dados efetuou-se no período de fevereiro a março de 2012. Empregou-se, como
instrumento para a coleta de dados dos usuários, um questionário semiestruturado,
englobando as dimensões infraestrutura, acessibilidade e relação usuário-equipe. Para
os profissionais, utilizou-se o Índice de Percepções Organizacionais, contendo as
dimensões infraestrutura, gestão, clima e cultura organizacional. Os dados foram
armazenados no programa Microsoft® Excel, sendo processados pelo Statistical
Package for the Social Sciences. Para as análises de associação, optou-se pelos testes
qui-quadrado e razão de verossimilhança. Os dados referentes às questões abertas
foram analisados mediante a análise do conteúdo. Obteve-se aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, nº 324/11.
Conforme os resultados mostraram, a maioria dos usuários estava satisfeita com o
Centro (63,9%). Quanto às dimensões, a relação usuário-equipe foi responsável pela
maior prevalência de satisfação (92,8%) e a acessibilidade pela menor (67,0%). Na
análise das falas observou-se que os usuários demonstravam insatisfação com alguns
aspectos não verificados nas respostas fechadas: falta de adequação estrutural para
usuários idosos e/ou com alguma deficiência física; precária infraestrutura do banheiro;
falta de organização do agendamento das consultas médicas e de coleta de exames.
Não se verificou associação estatisticamente significante entre satisfação dos usuários
e variáveis sociodemográficas ou controle glicêmico. Quanto aos profissionais, a
maioria (sete) estava satisfeita em trabalhar no Centro. No referente às dimensões, o
clima/cultura organizacional foi responsável pela maior frequência de satisfação entre
os profissionais. Os aspectos relacionados à insatisfação foram observados nas
dimensões infraestrutura, mais especificamente com a ambiência e a segurança; e na
gestão, quando investigados os quesitos educação permanente e remuneração.
Conclui-se que o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha possui
aspectos positivos, os quais devem ser reforçados, e negativos, que precisam ser
melhorados no tocante à avaliação da qualidade, especificamente à satisfação dos
usuários e dos profissionais. Segundo evidenciado, alguns aspectos avaliados
negativamente saem da governabilidade dos profissionais e do gestor local do serviço
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de saúde, logo, são de responsabilidade da gestão municipal. Por isso recomenda-se
sensibilizá-la. Reforça-se a importância de pesquisas de satisfação profissional e de
usuários como instrumento de gestão, pois poderão trazer melhoria para ambos.
Palavras-chave: Avaliação em saúde. Satisfação do paciente. Sistema único de saúde.

Abstract: Health evaluation has been an important tool for the planning and
management of health systems and services not only to assess the effectiveness of
interventions and the efficient use of available resources, but also to satisfy health
professionals and the population user of the system. The objective was to assess the
satisfaction of users and professionals of the Integrated Center for Diabetes and
Hypertension of Barbalha, Ceará, Brazil. The model proposed by Avendis Donabedian
was used as a conceptual reference to assess the quality of healthcare from the
components of structure, process and result. This is an evaluative study of quantitative
and qualitative approach that used the single case study as a research strategy. The
study was carried out with 97 users and eight professionals of the Center, and the data
collection period was from February to March, 2012. The instrument applied for data
collection of users was a semi-structured questionnaire encompassing the dimensions of
infrastructure, accessibility and the user-staff relationship. For professionals it was used
the Organizations Perception Index containing the dimensions of infrastructure,
management, and organizational climate and culture. Data were stored in Microsoft®
Excel, and processed by the Statistical Package for the Social Sciences. The chi-square
and the likelihood ratio tests were used for the association analysis. The data related to
the open questions were analyzed by content analysis. The study was approved by the
Ethics Committee of Research in Human Beings of the Federal University of Ceará, nº
324/11. According to the results most users were satisfied with the Center (63.9%). As
for the dimensions, the user-team relationship was responsible for the greatest
prevalence of satisfaction (92.8%) and accessibility for the lowest (67.0%). In the
analysis of the speeches, users showed dissatisfaction with some aspects not checked
in closed responses: lack of structural adequacy for the elderly and/or those with a
physical impairment; bathroom poor infrastructure, lack of organization for scheduling
medical appointments and sample collection. There was no statistically significant
association between user satisfaction and sociodemographic variables or glycemic
control. As for professionals, the majority (seven) was satisfied with working in the
Center. The dimension of organizational environment/culture was responsible for the
highest frequency of satisfaction among professionals. The aspects related to
dissatisfaction were observed in the dimension of infrastructure, more specifically with
the ambience and safety; and in management when investigating the aspects of
continuing education and remuneration. The conclusion is that the Integrated Center for
Diabetes and Hypertension has positive aspects that should be reinforced and negative
aspects that need to be improved with regard to quality evaluation, more specifically with
the satisfaction of users and professionals. According to evidences, some negatively
reviewed aspects escape the competence of professionals and managers of the local
health service, therefore are responsibility of the municipal management, hence the
recommendation to sensitize it. Satisfaction surveys with professionals and users are
extremely important management tools, because of the improvements it can bring to
both, therefore these surveys should be encouraged.
Key words: Health evaluation. Unified health system. Patient satisfaction.
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OLIVEIRA, Paula Marciana Pinheiro de. Amamentação em ação: validação de
tecnologia assistiva para cegos. 2013. p.107. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Pagliuca, Lorita Marlena Freitag
Resumo: Promover saúde é também capacitar cidadãos para atuarem sobre
determinantes da própria saúde, inclusive pessoas com deficiência. Assim, materiais
educativos em saúde acessíveis aos cegos passíveis de ser veiculados na rede web
poderão ampliar sua independência e autonomia e são denominados tecnologia
assistiva. Nesta pesquisa, trabalhou-se com a tecnologia "Amamentação em ação".
Esta é uma literatura de cordel e como tal apresenta característica peculiar que exibe
como estratégia lúdica, a rima. Os folhetos foram selecionados por tal atributo e a
amamentação por ser conteúdo importante e seus índices estarem aquém do
recomendado pelos órgãos competentes. Este tema é vivenciado por muitas mulheres e
representa momento de amor entre mãe e filho. Além disso, apresenta menor risco de
desenvolver doenças às crianças amamentadas. Objetivou-se validar tecnologia
assistiva sobre amamentação para cegos na modalidade literatura de cordel em áudio
através do acesso online para promoção da saúde. Trata-se de pesquisa do tipo
desenvolvimento metodológico utilizando modelo da psicometria. A pesquisa foi
desenvolvida no Laboratório de Comunicação em Saúde da Universidade Federal do
Ceará. A amostra foi constituída de 124 sujeitos com idade mínima de 18 anos e
domínio básico de uso do software disponível. Para coleta dos dados, utilizou-se página
da web. Na mesma estavam a tecnologia e formulários para preenchimento. Para
análise dos dados, calcularam-se médias e desvio padrão das variáveis quantitativas.
As variáveis qualitativas foram analisadas pelos testes Qui-Quadrado e razão de
verossimilhança. A comparação das médias dos tópicos foi realizada com o teste t de
Student para dados independentes ou pelo teste F de Snedecor (ANOVA).
Consideraram-se significantes as análises quando p < 0,05. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. A maioria dos sujeitos
tinha idade de 30-49 anos (61,3%), sexo feminino (51,6%), cursaram o ensino médio
(48,4%), não casados (55,6%), com renda de até um salário mínimo (2012 - R$ 622,00 /
2013 - R$673,00) (40,3%), que trabalham (75,0%), residem no Nordeste (90,3%),
aposentados (21,8%) e com cegueira de nascença (51,6%). Em relação à avaliação da
tecnologia assistiva, pelas médias encontradas, todos os tópicos foram favoráveis,
objetivo (93,6 ± 10,7), organização (87,0 ± 14,5), estilo de áudio (86,7 ± 15,6) e
motivação (88,9 ± 15,3), e a mesma foi considerada estratégia válida de promoção da
saúde. Após avaliação da tecnologia, foi perceptível que a mesma atingiu aos objetivos
propostos e metas pretendidas, com boa organização geral, estrutura, estratégia de
apresentação e coerência, além de apropriada compreensão e bom estilo de áudio,
com capacidade de causar impacto, motivação e/ou interesse. Como profissional
responsável pela promoção da saúde, o enfermeiro deve se envolver cada vez mais no
ambiente real dos sujeitos para diagnóstico situacional e consequente intervenção
eficaz.
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Abstract: Health promotion also means enabling citizens to act on the determinants of
their own health, including disabled people. Hence, health education material accessible
to the blind which can be disseminated through the web can enhance their
independence and autonomy and are called assistive technology. In this research, the
technology "Breastfeeding in action" was used. This technology is cordel literature and,
as such, is characterized by the rhyme as a playful strategy. The booklets were selected
because of this attribute and breastfeeding because the content is important and
because its levels are inferior to the recommendations by competent entities. This theme
is experienced by many women and represents a moment of love between mother and
child. In addition, breastfed children present less risk of developing illnesses. The aim
was to validate assistive technology on breastfeeding in the cordel literature modality in
audio through online access for health promotion. A methodological development
research was undertaken, using the psychometric model. The research was developed
at the Health Communication Laboratory of the Universidade Federal do Ceará. The
sample consisted of 124 subjects with a minimum age of 18 years and basic mastery to
use the available software. To collect the data, a website was used. The page showed
the technology and forms for completion. To analyze the data, means and standard
deviations were calculated for the quantitative variables. The qualitative variables were
analyzed using the chi-square and likelihood ratio tests. Student‟s t-test for independent
data or Snedecor‟s F-test (ANOVA) were used to compare the means of the topics.
Analyses were considered significant when p < 0.05. Approval for the project was
obtained from the Research Ethics Committee at Universidade Federal do Ceará. Most
subjects were 30-49 years of age (61.3%), female (51.6%), had taken secondary
education (48.4%), were not married (55.6%), with an income of up to one minimum
wage (2012 - R$ 622.00 / 2013 - R$673.00) (40.3%), who work (75.0%), live in the
Northeast (90.3%), are retired (21.8%) and have been blind since birth (51.6%). As
regards the assessment of the assistive technology, according to the means found, all
topics were favorable, objective (93.6 ± 10.7), organization (87.0 ± 14.5), audio style
(86.7 ± 15.6) and motivation (88.9 ± 15.3), and the technology was considered a valid
health promotion strategy. The assessment of the technology revealed that it achieved
the proposed objectives and intended goals, with a good general organization, structure,
presentation strategy and coherence, besides appropriate understanding and a good
audio style, able to cause impact, motivation and/or interest. As professionals
responsible for health promotion, nurses should increasingly engage in the subjects‟ real
environment for the sake of a situational diagnosis and consequent effective
intervention.
Key words: Breast feeding. Nursing. Poetry.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7167
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Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de enfermagem na promoção da saúde
Orientador: Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
Resumo: Recém-Nascidos Pré-Termo (RNPT) são submetidos, diariamente, à punção
arterial nas primeiras horas de vida para exames de dosagem do pH e gases. A punção
arterial, embora dolorosa, raramente é acompanhada de medida analgésica. Objetivouse avaliar o efeito das intervenções música, música e glicose 25% e glicose 25% no
alívio da dor dos RNPT submetidos à punção arterial e analisar a relação das variáveis
neonatais e terapêuticas com os escores da dor do RNPT, obtidos através da escala
Premature Infant Pain Profile (PIPP). Ensaio clínico randomizado transversal de caráter
experimental triplo cego, conduzido no setor da Unidade de Internação Neonatal (UIN)
de um hospital público, em Fortaleza/Ceará/Brasil de novembro/2011 a agosto/2012. A
amostra constou de 80 RNPT, 24 randomizados no Grupo Experimental 1 (GE1 –
música); 33, no Grupo Experimental 2 (GE2 - música e glicose 25%) e 23, no Grupo
Controle Positivo (GCP). Uma música de ninar foi tocada durante 10 minutos antes da
punção arterial por meio de MP3 interligado ao fone de ouvido, para os neonatos do
grupo GE1 e GE2, sendo a glicose 25% administrada para os RNPT do grupo GE2 e
GCP dois minutos antes da punção arterial. O desfecho primário foi o escore da dor
obtido com a escala PIPP nos 240 segundos após a punção arterial em um intervalo de
30 em 30 segundos. Os desfechos secundários foram alterações relacionadas à mímica
facial, Frequência Cardíaca (FC) e Saturação de Oxigênio (SatO2). Pesquisa aprovada
por comitê de ética parecer nº 060717/11. Observou-se que as variáveis neonatais
numéricas dos RNPT do grupo GE1 versus valores totais PIPP mostraram-se com p
significante nas variáveis: perímetro cefálico (PC – p=0,003), perímetro torácico (PT –
p=0,032), Apgar 1º (p=0,001), Apgar 5º (p=0,047), idade gestacional corrigida (p=0,003)
e idade gestacional corrigida em dias (p=0,008). No grupo GE2 versus valores totais
PIPP, o p foi significante nas variáveis: PT (p=0,002), Apgar 1º (p=0,009) e no Apgar 5º
(p=0,002). Já no grupo GCP versus valores totais PIPP, o p mostrou-se significante nas
variáveis: peso ao nascer (p=0,045) e ao PC (p=0,027). Quanto às variáveis
terapêuticas, os RNPT tiveram a maior concentração dos valores PIPP, entre valores ?7
de dor intensa a moderada. A variável terapêutica significante foi o uso de
oxigenoterapia, sendo o Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), a medida mais
presente nos escores de dor intensa a moderada (p=0,012) no grupo GE2. Em relação
ao escore total de dor medido pelos três avaliadores através da escala de dor PIPP,
observou-se diferença estatisticamente significante dos escores de dor devido à
intervenção (p=0,000). O grupo GE2 (57,6%) apresentou maior porcentagem de dor
mínima, ? 6, em relação aos outros grupos GE1 (29,2) e GCP (47,8). Conclui-se que é
considerada válida a hipótese de que os RNPT submetidos ao efeito da música e
glicose 25%, antes e durante a punção arterial, apresentam menores escores de dor,
em comparação àqueles em uso somente de música ou de glicose 25%, com uma
diferença de 1,5 pontos, conforme a classificação da escala PIPP.
Palavras-chave: Dor. Música. Recém-nascido.

Abstract: Every day preterm infants (PI) are submitted to arterial puncture in the first
hours of life for testing the gases and pH dosage. Although arterial puncture is painful, it
is rarely accompanied by any analgesic measure. We Aimed to evaluate the effects of
interventions: music, music and 25% glucose, and 25% glucose in relieving the pain of
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PI undergoing arterial puncture, and analyze the association of neonatal and therapeutic
variables with the pain scores of PI obtained through the Premature Infant Pain Profile
(PIPP). A cross-sectional randomized clinical trial of triple-blind experimental type,
carried out at the Neonatal Care Unit (NCU) in a public hospital in Fortaleza-CE, Brazil,
from November 2011 to August 2012. The sample consisted of 80 preterm infants, 24
randomized in Experimental Group 1 (EG1 – music); 33 in Experimental Group 2 (EG2 –
music and 25% glucose); and 23 in Positive Control Group (PCG). Lullaby music was
played for 10 minutes before arterial puncture through a MP3-player connected to
earphones, for the infants in the EG1 e EG2, with 25% glucose administered to infants in
the EG2 and PCG two minutes before arterial puncture. The primary outcome was the
pain scores obtained with the PIPP in the first 240 seconds after the arterial puncture in
an interval of 30 to 30 seconds. Secondary outcomes were the changes related to facial
movements, Heart Rate (HR) and oxygen saturation (SpO2). This research was
approved by the ethics committee under protocol No. 060 717/11. It was observed that
the numeric neonatal variables of the PI in the EG1 versus total PIPP scores presented
significant p in the variables: head circumference (HC – p=0.003), chest girth (CG –
p=0.032), 1-minute Apgar (p=0.001), 5-minute Apgar (p=0.047), corrected gestational
age (p=0.003), and corrected gestational age in days (p=0.008). In the EG2 versus total
PIPP scores, p was significant in the variables: HC (p=0.002), 1-minute Apgar (p=0.009)
and 5-minute Apgar (p=0.002). In the PCG versus total PIPP scores, p was significant in
the variables: birth weight (p=0.045) and HC (p=0.027). Regarding therapeutic variables,
PI had the highest concentration of PIPP scores among values ? 7 of moderate to
severe pain. The therapeutic variable significant was the use of oxygen, with the
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) as the most present in scores of moderate
to severe pain (p=0.012) in the EG2. Regarding the total pain score measured in the
three interventions through the PIPP, we observed a statistically significant difference in
pain scores due to the intervention (p=0.000). The EG2 (57.6%) presented a higher
percentage of minimal pain, ? 6, regarding the other groups, EG1 (29.2) and PCG
(47.8). We conclude that it is considered valid the hypothesis that preterm infants
submitted to the effects of music and 25% glucose, before and during arterial puncture,
present lower pain scores compared to those that only use music or 25% glucose, with a
difference of 1.5 points, according to the PIPP classification.
Key words: Newborn. Pain. Music.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/5532/1/2013_tese_lmfarias.pdf
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de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará. Ceará;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Orientador: Damasceno, Marta Maria Coelho
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Resumo: Estudo de caso único com o objetivo geral de avaliar a estrutura, o processo
e o resultado da atenção em diabetes no centro integrado de diabetes e hipertensão de
Barbalha-Ceará.Da amostra constaram 108 prontuários de saúde de usuários com
diabetes mellitus tipo 2 e 9profissionais envolvidos na atenção em diabetes. A coleta de
dados desenvolveu-se no período de julho a dezembro de 2011 utilizando-se de três
fontes de evidências: prontuários de saúde, mapas e observação direta. Para análise
adotou-se avaliação de cuidados em saúde proposta por Donabedian (1980). Em
relação à caracterização dos usuários, segundo se constatou ,85,2% eram do sexo
feminino, mediana de idade de 67 anos, tempo de tratamento com mediana de 8 anos,
97,7% tinham hipertensão arterial, 91,6% estavam em acompanhamento com
endocrinologista, 46,3% em uso de antidiabético oral associado a anti-hipertensivo e
insulina, 24,1% de aspirina e 23,1% de estatinas. Quanto ao componente estrutura, a
estrutura física contraria em parte o preconizado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, portanto, inadequada para atender plenamente as necessidades dos usuários
e dos profissionais. No tocante aos recursos materiais, medicamentos e insumos,
suprem as necessidades quanto às quantidades existentes. No referente ao
componente processo, as consultas de enfermagem não são baseadas na metodologia
da assistência, as médicas são centradas na relação queixa-conduta e as de nutrição
na prescrição do plano e educação alimentar. Orientações quanto à alimentação foram
ofertadas aos usuários pelo enfermeiro e médico, com ênfase na restrição do sal, do
açúcar, das gorduras e na diminuição dos carboidratos, enquanto os nutricionistas
abordaram aspectos dos grupos alimentares, suas substituições e regularidade dos
horários das refeições. Apenas o endocrinologista orientou sobre atividade física.
Quanto às orientações sobre medicamentos, o enfermeiro foi o principal responsável.
Evidenciaram-se lacunas no inerente à oferta de orientações educativas grupais pelos
profissionais de saúde aos usuários. O exame dos pés dos usuários não fazia parte do
atendimento do endocrinologista e do enfermeiro. O auxiliar e o técnico de enfermagem
realizavam a verificação da glicemia capilar, da pressão arterial, do peso corporal e da
altura. Enquanto o recepcionista e o auxiliar de serviços gerais desempenharam parte
das suas competências técnicas, o auxiliar e o técnico de enfermagem apresentaram o
maior número de registros nos prontuários, seguidos pelo médico. Embora o registro
das consultas de nutrição tenha se revelado incipiente e as de enfermagem não tenham
atingido a totalidade dos prontuários, o registro da aferição da pressão arterial, da
glicemia capilar e o do peso é prática estabelecida na rotina do centro. Já o registro da
altura e do índice de massa corpórea foi incipiente, enquanto o da circunferência
abdominal foi inexistente.No tocante ao exame do pé e do olho,os percentuais de
registro foram baixos no período investigado. Segundo constatado, o registro de
exames laboratoriais não alcançou a totalidade dos prontuários investigados, mas o
registro de orientações acerca da alimentação e atividade física obteve percentuais
expressivos no período estudado. Houve lacunas de registros quanto a estratégias
educativas grupais referentes ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso.
Quanto ao componente resultado, constatou-se no ano de 2007 que o serviço atendeu
a exigência do indicador LDL colesterol < 100mg/dl, em 2008 cumpriu o determinado
para os indicadores hemoglobina A1c > 9%, A1c < 7% e o LDL < 100mg/dl. Contudo,
no ano de 2009, o único indicador alcançado foi o LDL < 100 mg/dl. Diante dos
resultados encontrados e compreendendo a avalição em saúde como instrumento para
tomada de decisão, ressalta-se a importância da atenção do gestor municipal,
coordenação e profissionais
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Palavras-chave: Avaliação de processos e resultados (cuidados de saúde). Avaliação
dos Serviços de Saúde. Diabetes mellitus.

Abstract: This is a single case study that aimed to assess the structure, the process
and the outcome of diabetes care in the Integrated Center for Diabetes and
Hypertension of Barbalha-CE, Brazil. The sample consisted of 108 medical records of
patients with diabetes mellitus type 2 and nine professionals involved in diabetes care.
Data collection was carried out from July to December 2011, using three sources of
evidence: medical records, maps and direct observation. For the analysis, we used the
Health Care Evaluation proposed by Donabedian (1980). Regarding the characterization
of users, we verified that 85.2% were female, median age of 67 years, with median
treatment time of 8 years, 97.7% had hypertension, 91.6% were in endocrinology followup, 46.3% were using oral antidiabetic associated with antihypertensive and insulin,
24.1% aspirin and 23.1% statins. Regarding the component structure, the physical
structure partly contradicts the recommendations of the National Agency for Sanitary
Vigilance, therefore inadequate to fully meet the needs of users and professionals. As
for the material resources, medicines and supplies, they met the needs concerning the
existing quantities. Regarding the component process, we verified that nursing
consultations are not based on the assistance methodology; medical consultations are
centered on the complaint-behavior relationship; and NUTRITION consultations in the
plan prescription and nutrition education. Guidelines on eating were offered to the users
by nurses and doctors, focusing on restriction of salt, sugar, fat and carbohydrates
decrease, while nutritionists approached aspects of the food groups, their replacements
and regularity of mealtimes. Only the endocrinologist advised about physical activity.
Regarding the guidelines on medication, nurses were the main responsible. We
identified gaps inherent to the offer of group educational guidelines to users by health
professionals. The foot examination was not part of the assistance of endocrinologists
and nurses. The nurse assistants and technicians performed the verification of blood
glucose, blood pressure, body weight and height. The receptionist and general services
assistant played part of their technical skills, while the nurse assistants and technicians
presented the highest number of medical records, followed by doctors. Although the
register of nutrition consultations has proved incipient and the nursing consultations
have not fully reached the records, the register of blood pressure, blood glucose and
weight measurements are established practices in the daily routine of the center. The
register of height and body mass index was incipient, while waist circumference was
nonexistent. Regarding the foot and eye examination, the registration rates were low in
the investigated period. We found that the register of laboratory tests did not reach all
the records investigated, but the register of guidelines on diet and physical activity
presented significant percentage during the study period. There were gaps in records on
the group educational strategies concerning the medical and non-medical treatment.
Regarding the component outcome, we verified that in 2007 the service has met the
requirement of the indicator LDL cholesterol < 100mg/dl, in 2008 it has met the specific
indicators for A1c hemoglobin > 9%, A1c < 7% and LDL < 100 mg/dl. However, in 2009,
the only indicator achieved was LDL < 100 mg/dl. Considering the results found and
understanding the health services evaluation as a tool for decision-making, we highlight
the importance of the attention of the city manager, coordination and professionals in
order to restructure the center in study, given the weaknesses noted.
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RAMOS, Islane Costa. Promoção da saúde mental de adolescentes renais
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Área de Concentração: Enfermagem na Promoção da Saúde
Linha de Pesquisa: Políticas e práticas de saúde
Orientador: Braga, Violante Augusta Batista
Resumo: Em meio às doenças crônicas existentes está a Insuficiência Renal Crônica
(IRC), caracterizada como uma patologia de instalação gradual, na qual o indivíduo
acometido desenvolve dependência de uma terapêutica contínua, a diálise. Esse fato
causa modificações no estilo de vida e pode repercutir na saúde mental e qualidade de
vida. O impacto causado por uma doença e seu tratamento é diferente de um indivíduo
para outro, sendo necessários estudos que valorizem os aspectos integrais do ser
humano, de modo a se tornar subsídio para direcionar as ações profissionais,
especialmente, as da equipe de enfermagem. Apesar das diversas inovações
tecnológicas incorporadas no cuidado à pessoa com insuficiência renal crônica em
tratamento hemodialítico percebemos que não existe um olhar diferenciado para a
promoção da saúde mental desses sujeitos e pouca ênfase é dada ao uso da tecnologia
leve neste contexto, principalmente, quando a clientela pesquisada é o adolescente.
Este estudo teve como objetivo avaliar o uso da tecnologia leve na promoção da saúde
mental e da qualidade de vida de adolescentes renais crônicos. Trata-se de uma
investigação convergente-assistencial realizada em uma clínica de diálise, referência no
atendimento de adolescentes com IRC, localizada em Fortaleza/Ceará, no período de
dezembro de 2011 a abril de 2012. Participaram oito adolescentes com diagnóstico de
IRC submetidos à hemodiálise. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. A produção de dados foi realizada em
duas fases (pré e pós desenvolvimento das oficinas vivenciais), compreendendo a
aplicação do questionário sobre qualidade de vida (QV), entrevista semiestruturada e
observação estruturada. Os dados sobre QV foram coletados por meio de um
questionário WHOQOL Bref, constituído de 26 perguntas que abrangem quatro
domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Para realizar a análise
das informações coletadas utilizamos um processo de estruturação de Morse e Field,
apresentado por Trentini e Paim. Os dados coletados por meio do WHOQOL Bref foram
analisados conforme modelo estatístico (SPSS- Statistical Package for the Social
Sciences - versão 15.0). Com base nos dados produzidos antes da realização das
oficinas, emergiram quatro categorias de análise: contextualizando a dinâmica de
tratamento dos adolescentes em hemodiálise; conhecendo os adolescentes em
hemodiálise e a sua relação com o adoecimento; significado da vivencia do adolescente
renal crônico em hemodiálise; expectativas dos adolescentes quanto à participação nas
oficinas. Em seguida desenvolvemos as oficinas vivenciais, utilizando a tecnologia leve
no cuidado de enfermagem e, posteriormente, a avaliação da estratégia na percepção
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do adolescente. Nesta etapa foram desveladas três categorias: considerações dos
adolescentes em relação às oficinas; repercussões na condição vivenciada e
significados dos encontros. Com base nos resultados, consideramos que a utilização da
tecnologia leve como cuidado de enfermagem favoreceu a promoção da saúde mental e
da qualidade de vida dos adolescentes em tratamento hemodialítico, constituindo-se em
um importante instrumental na assistência desta clientela.
Palavras-chave: Diálise renal. Enfermagem. Promoção da saúde.

Abstract: Amid existing chronic diseases are chronic renal failure (CRF), a disease
characterized as gradual installation, in which the affected individual develops
dependence on continuous therapy, dialysis. This fact leads to changes in lifestyle and
can affect the mental health and quality of life. The impact of a disease and its treatment
is different from one individual to another, and studies that value the integral aspects of
being human, so as to make allowance for directing the actions professionals, especially
the nursing staff. Despite various technological innovations incorporated in care for
people with chronic renal failure on hemodialysis realize that there is a different look for
the promotion of mental health of these individuals and little emphasis is given to the use
of light technology in this context, especially when the clientele researched is the
teenager. This study aimed to evaluate the use of soft technology in promoting mental
health and quality of life of adolescents with chronic renal failure. This is a convergentcare research conducted in a dialysis clinic, reference in adolescents with IRC, located
in Fortaleza / Ceará, from December 2011 to April 2012. Participants were eight
adolescents diagnosed with CRF undergoing hemodialysis. it is emphasized that the
project was approved by the Ethics Committee of the Universidade Federal do Ceará.
The production data was divided into two phases (pre-and post-development
workshops), subdivided in the questionnaire on quality of life (QOL), a semistructured
interview and structured observation. The QOL data were collected through a
questionnaire WHOQOL Bref, consisting of 26 questions covering four domains:
physical, psychological, social relationships and environment. To perform the analysis of
the information collected used a process of structuring Morse and Field, presented by
Trentini and Paim. The data collected through the WHOQOL Bref were analyzed
according to the statistical model (SPSS-Statistical Package for the Social Sciences version 15.0). Four categories emerged from analysis of prior experiential workshops contextualizing the dynamic treatment of adolescents on hemodialysis; knowing
adolescents on hemodialysis and its relationship with the illness; meaning of the
experiences of adolescents with chronic kidney disease on hemodialysis and
expectations of adolescents regarding the participation in workshops . Then we develop
experiential workshops, using light technology in nursing care and subsequently,
evaluation of strategy on the perception of the adolescent. In this step was unveiled
three categories: considerations of adolescents concerning the workshops;
repercussions on condition experienced and meanings of the meetings. Based on the
results, it is considered that the use of technology as a lightweight nursing care favored
the promotion of mental health and quality of life of adolescents on hemodialysis, thus
becoming an important instrumental in assisting this clientele.
Key words: Nursing. Health promotion. Renal dialysis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5229
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Orientador: Galvão , Marli Terezinha Gimenez
Resumo: Apesar de avanços científicos no tratamento ao HIV e de política pública
específica à população infectada, a aids se constitui em sério problema de saúde, que
acomete grupos mais vulneráveis. Desta forma, ao tratar de pessoas vivendo com HIV
é necessário levar em conta os determinantes sociais relacionados ao processo de
saúde-doença. Objetiva-se analisar a distribuição espacial de pacientes com aids no
Estado do Ceará, Brasil, e sua associação com determinantes sociais de saúde. Estudo
ecológico transversal, considerou-se indivíduos com aids, de idade igual ou superior a
13 anos, residentes no Ceará, notificados entre 2001 e 2011 pelo Sistema de
Informação de Agravos de Notificação. Trabalhou-se com variáveis sociodemográficas
obtidas na Secretaria da Saúde do Estado, dados socioeconômicos, ambientais e de
saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde do Brasil e do Departamento de Atenção Básica.
Construíram-se indicadores epidemiológicos e sociais baseados no Modelo Teórico de
Determinação Social sugerido por Whitehead e Dahlgren. Para análise dos dados
individuais empregou-se o software SPSS 20.0. Testes foram aplicados para
comparação das proporções (exato de Fisher ou qui-quadrado de Pearson),
comparação de médias (t de Student), correlação entre variável dependente e suas
regressoras (teste de Pearson) e teste para aferir a normalidade da variável dependente
(Shapiro-Wilk). Foram consideradas estatisticamente significantes análises inferenciais
de ? inferior a 0,05. Para dados socioambientais e de saúde foram utilizados métodos
de geoprocessamento e de geoanálise. Para identificação de aglomerados espaciais,
calculou-se taxa média de aids do período e relacionada com o mapa vetorial do Ceará,
através do programa ArcGis10.1. Autocorrelação espacial foi verificada pelo índice de
Moran. O Modelo de Regressão Linear Global foi útil para análise multivariada. Foram
construídos mapas do risco relativo à formação de aglomerados de aids ao longo da
série temporal. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética da Secretaria da Saúde do
Estado, sob protocolo n° 203.911. A aids é crescente no Ceará, com maioria masculina,
adulta, residente na Capital. Foi observado processo de feminização, juvenização e
interiorização da epidemia. O uso de drogas é prevalente entre jovens e pessoas de
baixa escolaridade. Ocorre tendência crescente da doença entre pessoas com sete a
onze anos de estudo, e diferença estatística significativa entre os sexos. A Rede Social
de Apoio e de Saúde Especializada para aids concentra-se na Região Metropolitana do
Estado. Clusters de aids com altas taxas foi verificada na Região Litorânea e em áreas
próximas à fronteira do Piauí, provavelmente vinculados ao turismo e aos processos
migratórios. As taxas de aids foram associadas com a maioria dos indicadores
socioeconômicos estudados. Observou-se relação positiva entre aids e desigualdades
econômicas. Foi verificada associação inversa entre o agravo e a atenção primária.
Constatou-se risco para clusters de aids primeiramente nos Sertões do Estado e maior
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risco relativo em municípios do Noroeste Cearense ao longo da série temporal.
Segundo se conclui, a aids no Ceará possui áreas de dependência espacial e as
disparidades socioeconômicas e de acesso à saúde geram determinações
preponderantes ao adoecimento pelo HIV.
Palavras-chave: Fatores epidemiológicos.
Imunodeficiência Adquirida (aids).

Indicadores

sociais.

Síndrome

da

Abstract: Despite scientific advances in HIV treatment and the specific public policy for
the infected population, aids represents a severe health problem that affects more
vulnerable groups. Therefore, when treating HIV-positive people, the social determinants
of the health-disease process need to be taken into account. The goal is to analyze the
spatial distribution of aids patients in the State of Ceará, Brazil, and its association with
social determinants of health. In this cross-sectional ecological study, individuals with
aids aged 13 years or older were considered, who lived in Ceará and had been notified
between 2001 and 2011 in the Brazilian Case Registry Database. Sociodemographic
variables were used that were collected from the State Health Secretary;
socioeconomic, environmental and health data from the Brazilian Institute of Geography
and Statistics, from the Informatics Department of the Brazilian Unified Health System
and from the Primary Healthcare Department. Epidemiological and social indicators
were constructed based on the Theoretical Model of Social Determination suggested by
Whitehead and Dahlgren. For individual data analysis, SPSS 20.0 software was
employed. Tests were applied for comparison of proportions (Fisher‟s exact or
Pearson‟s chi-square), comparison of means (Student‟s t), correlation between
dependent variable and its regressor variables (Pearson) and a test to verify the
normality of the dependent variable (Shapiro-Wilk). Inferential analyses with ? inferior to
0.05 were considered statistically significant. For socio-environmental and health data,
geoprocessing and geo-analysis methods were used. To identify spatial clusters, the
mean aids rate for the period was calculated and related to the vector map of Ceará,
using the software ArcGis10.1. Spatial self-correlation was verified through Moran‟s
index. The Global Linear Regression Model was useful for multivariate analysis. Risk
maps were constructed for the formation of aids clusters throughout the time series.
Approval was obtained from the Ethics Committee of the State Health Secretary under
protocol 203.911. Aids is increasing in Ceará, with a mostly male, adult population living
in the state capital. It was observed that the epidemic is expanding among women,
young people and in the interior of the state. Drugs use prevails among young people
and people with low education levels. A growing trend of the disease is observed among
people with seven to 11 years of education, with a statistically significant difference
between the sexes. The Social Support and Specialized Health Network for aids is
concentrated in the Metropolitan Region of the State. Aids clusters with high rates were
verified in the Coastal Region and in areas close to the border with the State of Piauí,
probably linked to tourism and migration processes. The aids rates were associated with
most of the socioeconomic indicators studies. A positive relation was observed between
aids and economic inequalities. An inverse association was verified between the
problem and primary care. The risk of clusters was verified primarily in the hinterland of
the State and a greater relative risk in cities in the Northeast of Ceará throughout the
time series. As concluded, aids in Ceará is marked by areas of spatial dependence and
the disparities in socioeconomic and health access conditions produce preponderant
determinations for illness caused by HIV.
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Orientador: Figueiredo, Nébia Maria Almeida de
Resumo: Trata-se de estudo observacional descritivo com abordagem quantiqualitativa que avaliou os efeitos biomecânicos na saúde de trabalhadores de
enfermagem durante a realização de transferências para cuidar de clientes internados.
Os objetivos foram: 1- rastrear os sintomas musculoesqueléticos do profissional de
enfermagem quando mobiliza clientes da maca para a cama; 2- caracterizar os esforços
realizados através da mensuração da capacidade de força máxima do profissional,
força empregada e postura adotada durante o trabalho da enfermagem; 3- discutir as
implicações dos achados e propor como intervenção a utilização de tecnologia
adaptativa para o cuidado de enfermagem. Para coleta dos dados foram rastreados os
sintomas musculoesqueléticos mediante aplicação do questionário Nórdico; realizadas
filmagens das transferências; coleta de dados sóciodemográficos e antropométricos dos
profissionais; emprego de dinamômetro de preensão manual, aplicação da escala
OMNI-RES (OMNI-Perceived Exertion Scale for Resistance Exercise) para avaliação da
percepção subjetiva de esforço empregado e o método RULA (Rapid Upper Limb
Assessment) para avaliação das posturas dos profissionais. Os resultados confirmaram
os pressupostos empírico e teórico do estudo pelo uso de estratégias de análise sobre
os dados produzidos e pelo consequente surgimento de evidências de que o corpo do
profissional de enfermagem adoece quando faz movimentos de transferência. Foi
possível ainda identificar e produzir uma tecnologia denominada a priori "Cama
multifunções - um sistema mecânico de elevação e transferência de clientes" cujo
propósito é reduzir o impacto desse procedimento sobre o corpo de profissionais de
enfermagem. Conclui-se que o uso de tecnologias de baixo custo, como a proposta
nesse estudo, é capaz de promover a saúde de profissionais de enfermagem reduzindo
os efeitos dessas ações sobre seus corpos, reduzindo custos e melhorando suas
condições de trabalho, representando um avanço na redução de doenças ocupacionais
e consequentemente nos custos advindos de seus afastamentos por esses
adoecimentos.
Palavras-chave: Biomecânica. Doenças profissionais. Enfermagem do trabalho.

Abstract: This is a descriptive quantitative and qualitative observational study that
evaluated the biomechanical effects on the health of nursing workers during inpatient
care activities with client transfers. The objectives were: 1- to screen for the
musculoskeletal symptoms of the nursing professional when moving the clients from

1092

gurney to bed; 2- to characterize the efforts made through the measuring of the
professional's maximum force capacity, applied force and adopted posture during work;
3- discuss the implications of the findings and propose the use of adaptive technology as
an intervention for nursing care. In order to collect the data, the musculoskeletal
symptoms were screened through application of the musculoskeletal Nordic
questionnaire, transfers' video footages, professionals' socio-demographic and
anthropometric collected data, use of hand grip strength dynamometer, application of
the OMNI-RES (OMNI-Perceived Exertion Scale for Resistance Exercise) to the
evaluation of the subjective perception of applied effort and the RULA (Rapid Upper
Limb Assessment) method to the evaluation of the professionals' postures. The results
confirmed the study's empirical and theoretical assumptions through the use of analysis
strategies on the produced data and through the consequent evidence advent that the
nursing professional's body becomes ill when transfer movements are made. It was
even possible to identify and produce a technology previously named "Multifunction bed
- a mechanical system of client elevation and transfer" which its purpose is to reduce the
impact of this procedure on nursing professionals' bodies. We conclude that the use of
low cost technologies, as it is proposed in this study, is capable of promoting nursing
professionals' health reducing the effects of these actions on their bodies, reducing
costs and improving their working conditions, representing an advancement on the
reduction of occupational diseases and consequently on the costs resulting from their
leaves.
Key words: Biomechanics. Occupational health nursing. Occupational diseases.

Nº de Classificação: 18974
PERNAMBUCO, Carlos Soares. Os efeitos da eletroacupuntura no
condicionamento físico, síndrome metabólica, qualidade de vida da equipe de
enfermagem do Hospital Gaffrée e Guinle. 2013. p. 106. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem, biociência, saúde, ambiente e cuidado
Linha de Pesquisa: Bases moleculares, celulares, sistêmicas e ambientais do cuidado
Orientador: Dantas, Estelio Henrique Martin
Resumo: Para que o indivíduo esteja habilitado para a prática desportiva ele precisa de
condicionamento físico e mesmo antes deve se encontra com o estado de saúde
satisfatório para suportar o desconforto físico para melhora das qualidades físicas. A
síndrome metabólica caracteriza-se pela associação, num mesmo indivíduo, de
dislipidemia, diabetes mellitus do tipo 2 ou intolerância à glicose, hipertensão arterial e
excesso de peso ou obesidade. Interligando estas alterações metabólicas está a
resistência à insulina, também é conhecida como síndrome de resistência à insulina. A
eletroacupuntura é uma técnica, a mais popular preconizada pela medicina tradicional
chinesa, que utiliza agulhas que são introduzidas em pontos específicos no corpo. O
objetivo geral deste projeto foi avaliar os efeitos da eletroacupuntura no
condicionamento físico, na síndrome metabólica, qualidade de vida da equipe de
Enfermagem do Hospital Gaffrée Guinle. Este estudo foi do tipo experimental com
desenho de ensaio clínico até o nível três. Para obtenção da amostra aplicou-se os
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critérios de inclusão e exclusão sobre o universo, tomaram-se as precauções ligadas a
ética de pesquisa, a mesma foi dividida randomicamente de forma simples de par ou
impar: controle e experimental. Os dois grupos foram avaliadosidentificando:índice de
condicionamento físico (ICF) (composição corporal, resistência aeróbica, resistência
muscular localizada, força e flexibilidade); Síndrome metabólica: (IMC, relação cintura
quadril, pressão arterial, marcador bioquímico de tendência à SM - concentração sérica
de Leptina) e qualidade de vida - World Health Organization Quality of Life (WHOQOL100). A intervenção que teve a duração de dez semanas com uma sessão de
eletroacupuntura por semana que consistiu na aplicação da eletrocacupuntura nos
pontos E36, VC12, VC4, F3, BP3, E25, IG4 no grupo experimental; com a frequencia de
10 Hz por 20 minutos. O grupo controle não foi submetido a nenhuma intervenção. Ao
final da intervenção foi realizada a avaliação somativa com os mesmos procedimentos
da avaliação diagnóstica. Os procedimentos estatísticos utilizados foram a análise de
descritiva constando de média desvio padrão, erro padrão esperado em seguida foi
verificado a homogeneidade pelos testes Shapiro Wilk, Levene, e de acordo com o
objetivo realizado será feito a ANOVA com teste post hoc de Tukey e correções de
Bonferroni e significância de ?0,05 e ?20%. Os resultados apresentaram diferenças
significativas para o ICF intragrupo e entregrupo (p<0,000), e no IMC = 6.81em favor
do grupo experimental, não foi possível encontrar reduçãosignificativa nos níveis de
pressão arterial = 0.04(p<0,451), leptina = 2.83 nos grupos experimentais. Conclui-se
que a eletroacupuntura promoveu alterações no grupo experimental favorável os níveis
de IMC e ICF em enfermeiras obesas em relação ao grupo controle.
Palavras-chave: Eletroacupuntura. Exercício. Qualidade de vida.

Abstract: To sport pratice is necessary to physical conditioning and satisfatory health in
orderr to support the intense activities. The metabolic sindrom is know by the
association dislipdemia, diabetis mielitus or glucose resistence, high blood pression and
high weight or obeisty in same person Conecting all this metabolic diseases there is a
insulin resistence.The electro acupuncture uses needles with electric stimulations to
improve health conditions.The aim of this study was to evaluate the effects of
electroacupuncture on physical conditioning, metabolic syndrome, quality of life of the
nursing team of Gaffrée Guinle Hospital. This study was an experimental design with
clinical trial. To obtain the sample applied the criteria for inclusion and exclusion, were
taken precautions related to research ethics, it was in a simple way divided randomly:
the groups were control and experimental. The two groups were assessed by identifying:
index of fitness (ICF) (body composition, aerobic endurance, muscular endurance,
strength and flexibility); Metabolic Syndrome (BMI , waist-hip ratio, blood pressure,
biochemical marker tendency to SM - Leptin serum concentration) and quality of life World Health Organization quality of Life (WHOQOL - 100). The intervention took ten
weeks with one session a week which consisted of the application of the points
electroacupuntura E36 , VC12 , VC4 , F3 , BP3 , E25 , IG4 in the experimental group ,
with a frequency of 10 Hz for 20 minutes , as in the control group no procedure was
performed. At the end of intervention assessment will be conducted with the same
procedures of diagnostic evaluation. The statistical procedure used is descriptive
analysisconsisting of average standard deviation, standard error it was verified by
testing the homogeneity Shapiro Wilk, Levene, and according to the objective were
performed by ANOVA with Tukey post hoc test and corrections by Bonferroni test and
significance ? 0.05 and ? 20% . The results showed improvement statistics for the ICF
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Group and innergroup (p<0.000), it was also possible to find a reduction in blood
pressure =0.04 (p<0.451), leptin =2.83 in the experimental groups and BMI =6.81
compared with experimental group. It is concluded that electroacupuncture promoted
favorable changes in the experimental group levels and BMI in obese nurses ICF in the
control group.
Key words: Electroacupunture. Quality of life. Exercise.

Nº de Classificação: 18613
ROHR, Roseane Vargas. Educação em saúde facilitada pela música: uma estratégia
de cuidados e pesquisa em enfermagem junto a sujeitos com diabetes millitus tipo 2.
2013. p. 197. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
Linha de Pesquisa: Fundamentos do Cuidado de Enfermagem
Orientador: Alvim, Neide Aparecida Titonelli
Resumo: Pesquisa convergente assistencial realizada em unidade básica de saúde da
família do município de Vitória, ES, com o objetivo de: implementar estratégia educativa
em saúde junto a grupos de sujeitos com Diabetes Melitus (DM) tipo 2, tendo a música
como recurso; descrever saberes e práticas desses sujeitos sobre o cuidado de si no
âmbito desta estratégia; avaliar a efetividade da estratégia implementada, utilizando
paródias construídas pelos sujeitos participantes; discutir limites e possibilidades de
aplicação da música como recurso da estratégia educativa em saúde.A tese sustentouse em conceitos da educação problematizadora de Paulo Freire; nas dimensões
humanísticas que integram cuidado transpessoal de enfermagem, de Jean Watson; e
nas reflexões de Sekeff sobre música na educação.A música possibilitou aos sujeitos
aproximar pensamentos e sentimentos sobre o viver com diabetes e propiciou a
integração entre eles para que juntos refletissem sobre suas experiências de vida e o
modo como encaram a condição de ser diabéticos.A partir das experiências musicais,
ressignificaram suas práticas de cuidado e foram estimulados às possíveis mudanças
no cuidado de si mesmos.A utilização da música deve ser pensada no conjunto das
intervenções de enfermagem, ultrapassando as barreiras da racionalidade convencional
em saúde quando a vê apenas como forma de entretenimento.A aplicação da PCA e os
resultados dela derivados, confirmaram a tese de que a utilização da música na
estratégia educativa em saúde configura-se em recurso potencializador para
descodificação de temas sobre a doença e o cuidado de si, problematizados na
interação dialógica com a enfermeira, e sua ressignificação.As paródias atuam como
síntese coletiva objetivando o discurso dos sujeitos através de processo crítico-reflexivo
e de conscientização.
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Educação em saúde. Música.

Abstract: This was a convergent analysis performed at a Basic Family Health Unit in
the city of Vitória, ES, with the goals: To implement the Health Education Strategy with
groups of subjects with type 2 DM using music as a resource; To describe knowledge
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and practices on these subjects care of yourself in this strategy;To evaluate the
effectiveness of the strategy implemented using parodies built by the participating
subjects;To discuss the limits and possibilities of the aplication of music as a resource in
Health Education Strategy.The thesis was based in: Concepts of problem-based
education, of Paulo Freire; The dimensions that integrate humanistic transpersonal care
nursing, of Jean Watson; and in the reflections of Sekeff about music education. The
music made it possible to approach the subjects thoughts and feeling about living with
diabetes, it facilitated the integration between them so that, together they could reflect
on their life experiences and how they perceive the condition of being diabetic.With the
musical experiences, they could re-signify their care practices and were encouraged to
seek for possible changes in the care of themselves. The use of music in the set should
be thought of as nursing intervention, overcoming the barriers of conventional rationality
health that may see it as entertainment only.The application of PCA and the results
derived from it confirms the view that the use of music in health education strategy sets
a feature that enchances the decoding of issues about the disease and self-care, as
problematized in the dialogical interaction with the nurse, and its re-definition.The
parodies act as a collective synthesis to the speech of the subjects through a process of
critical-reflective awareness.
Key words: Education in health. Music. Diabetes Mellitus.
Notas Gerais: Contém um exemplar em cd de Paródias Musicais.
Acesso remoto ao texto integral: http://biblioteca-damusicoterapia.com/biblioteca/arquivos/tese/TESE%20ROSEANE%20VARGAS%20RO
HR.pdf

Nº de Classificação: 18615
BROCA, Priscilla Valladares. Rede de interação para sustentar as relações
interpessoais na equipe de enfermagem: plano de ação para o processo de
comunicação. 2013. p. 220. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem fundamental
Linha de Pesquisa: Cuidados de enfermagem
Orientador: Ferreira, Márcia de Assunção
Resumo: O estudo teve como objetivo um plano de ação para o processo de
comunicação na equipe de enfermagem em prol do cuidado de enfermagem e tem
como objetivo desenvolver, descrever e analisar plano de ação para o processo de
comunicação na equipe de enfermagem; tendo em vista o cuidado de enfermagem e
discutir os limites e possibilidades de aplicação do plano de ação para o processo de
comunicação na equipe de enfermagem. Esta tese integrou dois teóricos de campo de
conhecimentos distintos, oou seja, Berlo da psicossociologia e King, uma teórica de
enfermagem em que ambos falam de comunicação e interação humana. Para organizar
o plano de ação para o processo de comunicação na equipe de enfermagem com vistas
a se propor uma tecnologia de processo comunicacional, utilizou-se alguns conceitos
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essenciais teóricos adotados nesta pesquisa, tais como: percepção, self, espaço,
tempo, estresse, papel, autoridade, poder, status, audiência, empatia e comunicação
não verbal. Dessa forma, devido aos benefícios proporcionados ao cuidado de
enfermagem, onde o principal objetivo do plano é proporcionar uma assistência de
enfermagem com os princípios da humanização, o mesmo foi consolidado como uma
tecnologia de processo, defendida nesta tese.
Palavras-chave: Comunicação. Cuidado de enfermagem. Humanização da assistência.

Abstract: The study has as its object an action plan for the communication process in
nursing staff in support of nursing care and aims to develop , describe and analyze the
action plan for the communication process in nursing staff ; considering nursing care and
to discuss the limits and possibilities of implementation of the action plan for the
communication process in nursing staff .This thesis integrated two distinct theoretical
field of knowledge is, Berlo psychosociology and King , a theoretical nursing in which
both speak of human communication and interaction. To organize the plan of action for
the communication process in nursing staff with a view to proposing a technology of
communication process , we used some essential theoretical concepts adopted in this
research , such as perception, self , space, time , stress, role , authority, power , status ,
audience , empathy and nonverbal communication . Thus , due to the benefits provided
to nursing care , where the main objective of the plan is to provide nursing care to the
principles of humanization , it was established as a process technology , defended this
thesis .
Key words: Nursing care. Humanization of the care. Communication.

Nº de Classificação: 18626
BARA, Vania Maria Freitas. Adaptação Transcultural do instrumento de avaliação
da Atenção Primária à Saúde - PCATool-Brasil versão adulto para um grupo de
idosos: um estudo em Juiz de Fora, Minas Gerais. 2013 . p. 202. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Paz, Elisabete Pimenta Araújo
Resumo: Estudo exploratório e epidemiológico realizado no município de Juiz de ForaMG, aborda o processo de adaptação transcultural do instrumento de avaliação da
atenção primária à saúde - PCATool-Brasil versão adulto. Os objetivos foram: realizar
diagnóstico de factibilidade do instrumento de Avaliação da Atenção Primária à Saúde PCAToo-Brasil versão adulto para sua aplicação em grupo de idosos; adaptar a versão
validada deste instrumento, para o grupo de idosos; descrever os resultdos da
validação de face e de conteúdo do instrumento de Avaliação da Atenção Primária à
Saúde - PCATool-Brasil, versão adulto adptado a uma amostra de usuários idodos
cadastrados em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde da Estratégia da Saúde da
Família. Os participantes da pesquisa foram idosos, usu´rios de duas unidadesde
atenção primária à Saude do município de Juiz de Fora-MG. Na etapa de pré-teste
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participaram trinta idosos. Os resultados da etapa do pré-teste participaram trinta
idosos. Os resultados da etapa do pré-teste possibilitaram concluir que, o PCAToolBrasil versão adulto não levava em consideração a heterogeneidade da população
idosa e suas diversidades social, cultural, educacional, econômica e política,
ncessitando de uma adptação para aplicação em pessoas idosas. Este resultado levou
a realização de um painel de especialistas que, propôs uma versão adaptada para os
idosos, que também foi submetida à nova etapa de validação com estudo de
confiabilidade teste-reteste, com outros oitenta e seis idosos. Para o processamento
dos dados foi utilizado o SoftwareStatistic Package Social Survey, versão 19.0 e para
as nálises recorre-se a estatíticas descritiva com cálculo de frequências simples e
percentuais das variáveis demográficas , sociais e econômicas. O coeficiente de
correlação intraclasse e do coeficiente Kappa ponderado foi utilizado para análise da
concordância/confiabilidade e , para avaliação da consistência interna, o coeficiente
Alpha de Cronbach. Na última etapa da pesquisa, foi realizada a análise da
confiabilidade teste-reteste do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde
adaptado pelos especialists e validado em um grupo de idosos. Os resultados desta
etapa foram considerados adequados possibilitando a utilização do instrumento de
avaliação da atenção Primária à Saúde- PCATool-Brasil adaptado para o idoso em
estudos e pelos serviços da atenção Primária à Saúde a este grupo etário. É opotuno
ressaltar que as sugestões de adaptação para o idodo identificadas neste estudo
tiveram por base as caracterísitcas locais do município de Juiz de Fora, apesar de suas
unidades de Atenção Primária à Saúde estarem distantes do ideal de serviços de
assistência a saúde para os idosos.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Estratégia saúde da família. Idoso. Saúde
coletiva.

Abstract: Exploratory study conducted epidemiological and in the municipality of Juiz de
Fora- MG, addresses the adaptation process of the evaluation tool of primary health
care- pCATool Brazil- adult version . The objectives were to conduct diagnostic tool for
evaluation of feasibility of Primary Health-PCATool-Braziladult version for use in the
elderly group; adpted version validated this instrument for the elderly group, describe the
results of the validation face and content of the evaluation toll for primary health carePCAToll-Brazil adult version, for use in a group of elderly; apply the assessment tool of
primary health- PCATool-Brazil, adult version adapted to a sample User elderly enrolled
in a Unit of Primary Health Family Health Strategy. Survey participants were elderly,
uders of two units of primary health care in the city of Juiz de Fora - MG. In the pre-test
took thirty elderly. The results of the pretest step possible to conclude that the adult
version PCATool-Brazil did not take into account the heterogeneity of the elderly
population and its social diverty, cultural, educational, economic and political, requiring
adaptation for use in the elderly. This result led to the realization of a panel of experts
who proposed a version adapted for the elderly, wich was also submitted to the new
stage of validation study of test-retest reliability, with another eighty-six elderly. For the
data processing we udes the Statistical Package Social Survey Software, version 19.0
and analysis we used descriptive statistics to calculate simple frequencies and
percentages of demographic, social and economic. The intraclass correlation coefficient
and weighted kappa coefficient was used to analyze the consistency / reliability and for
internal consistency, the Cronbach's alpha coefficient. In the last stage of the research
was performance the analysis of teste-retest reliability of the instrument for assessing
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primary health care adapted by experts and validated in a group of elderly. The results
of this stage were considered adequate enabling the use of the the instrument for
assessing primary health care - Brazil PCATool- adapted for the eldely in studies and
the services of primary health care to this age group. It is importante to emphasize that
the suggestions for adaptation for the elderly identified in this study were based on the
local characteristics of the municipality of Juiz de Fora, despite its units primary health
care are far from the ideal of health care servicces for the elderly.
Key words: Primary health care. Family health strategy. Elderly. Public health.

Nº de Classificação: 18627
DIAS, Maria Angela Moreira. O enfermeiro na educação em hemovigilância:
conhecimento, atitudes e práticas. 2013. p.183. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação em enfermagem
Orientador: Viana, Lígia de Oliveira
Resumo: A presente tese está inserida no Núcleo de Pesquisa Educação e Saúde em
Enfermagem (NUPESEnf) tendo por objetivo as ações educativas desenvolvidas pelo
hemovigilante para a equipe de enfermagem. Objetivos: relatar o desenvolvimento da
formação do enfermeiro em hemovigilância; identificar as ações educativas no trabalho
do enfermeiro em hemovigilância; discutir as competências do enfermeiro em
hemovigilância diante da política do SUS e propor estratégias que promova a
efetividade da educação em hemovigilância para a equipe de enfermagem. É um
estudo exploratório, descritivo com pressupostos da pesquisa qualitativa.Quatorze
enfermeiros responsáveis pela disseminação do conhecimento em hemovigilância
foram entrevistados, sendo analisados a partir dos conceitos de competências e dos
oito saberes de Philippe Perrenoud. Concluiu-se a necessidade de posicionamento dos
órgãos sociais de enfermagem no sentido da inserção das competências desenvolvidas
pelo enfermeiro em serviços de hemoterapia na lista da classificação brasileira de
ocupações, como reconhecimento efetivo pelo SUS, da henoterapia como
especialidade na formação do enfermeiro.
Palavras-chave:
Hemovigilância.

Competência

profissional.

Educação

em

enfermagem.

Abstract: The present thesis meets inserted in the Nucleus of Research in Educacion
and Health in Nursing ( NUPESEnf ) having as object the educational activities to report
the developed by nurse in hemovigilance for the nursing staff . Objectives: to report the
development of the training of nurses in hemovigilance ; identify the educational
activities on the work of yhe nurse in hemovigilance ; discuss the skills of nurses in
hemovigilancein the face of the SUS policy and to propose strategy that promotes the
effectiveness of education in hemovigilance to the nursing staff . It is an exploratory ,
descriptive study with assumptions search qualitative.Fourteen nurses responsible for
the dissemination of knowledge in hemovigilance were interviewed being data analysed
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from the concepts of skills and knowledge of the Philippe Perrenoud. It was concluded
the need for positioning of nursing social bodies in the direction to insert the
competences developed by nurse at hemotherapy services in the list of Brazilian
classification of occupations list, as effective recognition by the SUS , the hemotherapy
as a specialty training of nurse.
Key words: Education in nursing. Professional competence. Hemovigilance.

Nº de Classificação: 18581
ARAUJO, Claudia Regina Gomes de. O ensinar e aprender na consulta de
enfermagem entre clientes e enfermeiros no tratamento por braquiterapia
ginecológica: uma abordagem fenomenológica. 2013. p.124. Tese de Doutorado
(Doutorado em Ciências) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Educação e Saúde em Enfermagem
Orientador: Rosas, Ann Mary Machado Tinoco Feitosa
Resumo: O interesse pelo estudo surgiu a partir de minha atuação como enfermeira no
Serviço de Radioterapia de um hospital geral, público e universitário, na cidade do Rio
de Janeiro (RJ). Tem como tema o aprender a ensinar e aprender a pensar as vivências
entre clientes e enfermeiros na consulta de enfermagem para o tratamento
braquiterapia ginecológica. Tratase de uma pesquisa qualitativa, descritiva e
exploratória, baseada na Fenomenologia. O objeto foi o significado do ensinar e
aprender na ação assistencial consulta de enfermagem no tratamento por braquiterapia
ginecológica na expectativa dos clientes e enfermeiros. Os objetivos foram identificar as
expectativas das clientes e dos enfermeiros em ensinar e aprender na consulta de
enfermagem no tratamento por braquiterapia ginecológica e discutir os nexos entre as
intencionalidades expressas pelos enfermeiros e pelas clientes sobre o ensinar e
aprender na consulta de enfermagem no tratamento por braquiterapia ginecológica. Os
cenários do estudo foram o Serviço de Radioterapia do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Departamento
de Radioterapia do Hospital de Câncer de Barretos, da Fundação Pio XII.
Considerações finais: o estudo revelou uma clientela que tem no enfermeiro um
referencial, ao buscar orientações para enfrentar o tratamento. O ensinar e aprender
que surge na consulta de enfermagem para a cliente submetida à braquiterapia
ginecológica subsidia o enfermeiro a compreender que cada cleinte tem um grau de
entendimento diferenciado e que se faz vigente personalizar este ensinar para cuidar do
outro, a fim de que toda cliente tenha qualidade de vida durante o tratamento. Assim,
reitero o valor de se aprender a ensinar e aprender para pensar as vivências entre
clientes e enfermeiros na consulta de enfermagem para o tratamento braquiterapia
ginecológica.
Palavras-chave: Braquiterapia. Cuidados de enfermagem. Educação em Enfermagem.
Papel do profissional de enfermagem. Radioterapia.
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Abstract: The interest by the study arose from mu work as nurse in the radiotherapy
service of a general hospital, publicand university, in the city of Rio de Jeneiro (RJ). It
has as theme learning to teach and learn to think the experiences between patients and
nurses in the nursing consultation for the gynecological brachytherapy. It treats of a
qualitative, descriptive and exploraty research. The object was the meaning of the
teaching and the learning in the development of the ursing consultation in the treatment
for gynecological brachytherapy for patients and nurses. The objectives were to identify
the patients expectancies on tratment by gynecological brachytherapy in the nursing
consultation, identify the nurses expectancies in the nursing consultation for patients on
treatment by gynecological brachytherapy and discuss the nexuses between the
intentionalities expressed by the nurses and the patients in thenursing consultation in
the tratment gynecological brachytherapy. The settings were the radiotherapy service of
the hospital Universitário Clementino Fraga Filho, of the federal University of the Rio de
Janeiro and the Departament of Radiotherapy of the Hospital de câncer de Barretos, of
the Fundação Pio XII. Considerations: the study revealed a clientele that has in the
nurse a reference, when seeks orientations to face tratment. The teachiong and learning
that arises in nursing consultation to client underwent gynecological brachytherapy helps
nurses understand that every patient submitted to the gynecological brachytherapy
helps nurses understand that every patinet has a different level of understanding and
that makes effective teaching personalize this teaching to take care of the other, so that
every patinet have quality of life during tratment.
Key words: Role of the nursing professional. Nursing care.
Gynecological brachytherapy. Nursing education.

Radiotherapy.

Acesso remoto ao texto integral: http://objdig.ufrj.br/51/teses/800341.pdf

Nº de Classificação: 18458
DIAS, Beatriz Fernandes. Padrões de conhecimentos em enfermagem que
fundamentam as intervenções de enfermagem no curso da aprendizagem do
cuidado. 2013.
p.116.
Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Brandão, Marcos Antônio Gomes
Resumo: Esta pesquisa teve como objeto os conhecimentos que os estudantes de
graduação utilizam para selecionar as intervenções de enfermagem. Os objetivos
foram: descrever as ações dos estudantes nas situações práticas na busca de
elementos característicos no modelo assistencial de enfermagem; identificar os
conhecimentos que os estudantes de graduação em enfermagem utilizam para
selecionar as intervenções de enfermagem; classificar os conhecimentos que os
estudantes de graduação em enfermagem utilizam para selecionar as intervenções de
enfermagem, de acordo com os padrões fundamentais do conhecimento em
enfermagem de Carper (1978); discutir os padrões Fundamentais do conhecimento em
Enfermagem de Carper (1978) como elementos de seleção das intervenções de
enfermagem.

1101

Palavras-chave: Conhecimento. Diagnósticos de enfermagem. Intervenção de
enfermagem.

Abstract: This research focuses on the sort of knowledge that undergraduate students
use to select nursing interventions. The objectives were: to describe the actions of the
students in practical situations in search of characteristic elements of the nursing care
model; to identify the short of knowledge that those students use to select nursing
interventions; to classify the sort of knowledge the students use to select nursing
interventions, according to the fundamental standards of nursing knowledge of Carper
(1978); to correlate the patterns of the nursing knowledge abd the care model based on
diagnosis, result and nursing intervention.
Key words: Nursing diagnosis. Nursing intervention. Knowledge.

Nº de Classificação: 18459
ROCHA, Jesanne Barguil Brasileiro. O Trabalho da enfermeira no programa saúde
da família em Floriano (PI). 2006. p. 191. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2006.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Zeitoune, Regina Célia Gollner
Resumo: Neste estudo analisou-se o trabalho de enfermeira nas equipes do Programa
Saúde da Família, em Floriano (PI), visando conhecer o seu trabalho no conjunto das
práticas profissionais na rede básica de saúde e identificar os fatores que facilitam e os
que limitam o trabalho realizado no Programa. Para isso, utilizou-se uma abordagem
qualitativa. Realizou-se a caracterização das unidades básicas de saúde do município.
foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as enfermeiras integrantes das
equipes bem como a observação direta da sua atuação nas unidades de saúde e na
comunidade. A atuação da enfermeira no programa caracterizou-se através de ações
pré-estabelecidas voltadas para grupos prioritários, em território delimitado e planejadas
sem a incorporação da comunidade. Há uma aceitação das normas ministeriais que
direcionam suas ações para a consulta de enfermagem e prescrição de medicamento,
para a visita domiciliar e palestras educativas. Somada a essas atividades, a enfermeira
desempenha ações de caráter gerenciais e administrativas, incluiindo-se as
direcionadas para a organização do espaço físico e controle do processo de trabalho. A
capacidade instalada, os recursos materiais e humanos das unidades de saúde, as
relações interpessoais, vínculos e remunrações diferenciadas para trabalhadores que
compartilham o mesmo grau de responsabilidade são fatores que influenciam tanto
positiva como negativamente no desenvolvimento do trabalho das enfermeiras. A partir
dessas evidências conclui-se que o programa saúde da família pode constituir-se em
um campo que favoreça o surgimento de uma nova prática da enfermeira na rede
básica de saúde de forma a permitir a construção do Sistema Único de Saúde na sua
totalidade em Floriano.
Palavras-chave: Enfermagem em saude coletiva. Programa de saúde da família.
Saúde pública.
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Abstract: In this study was analyzed the work of the nurse in the teams of the program
health of the family, in Floriano (Piauí - Brazil), aiming at to know its work in the set of
the professional practical in the basic net of health and to identify the factors that
facilitate and the ones that limit the work carried through in the program. For this, a
aualitative approach was used. Was made a characterization of the basic units of health
of the city, through the application of a form. Had been carried through halfstructuralized interviews with the integrant nurses of the teams as well as the direct
comment of theirs performance in the units of health and in the community. The
performance of the nurse int he program was characterized through pre-established
actions come back toward to priority groups, in territory delimited and planned without
the incorporation of the community. There is an acceptance of the community. There is
an acceptance of the ministerial norms that direct its action for the nursing consultation
and medicine prescription, to the domiciliary visit and educative lectures. Added to
theses activities, the nurse fulfils managemental and administrative actions, including
the ones directed for the organization of the physical space and the control of the work
process. The installed capacity, the material and human resources of the units of health,
the interpersonal relations, bonds and remunerations differentiated for workers who
share responsibility of the same degree are factors that influences positively as
negatively in the development of the work of the nurss. From these evidences we
conclude that the program health of the family can consist in a field that favors the
sprouting of a new practical of the nurse in the basic net of health in a way to allow the
construction of the only system of health in its totaly in Floriano.
Key words: Public Health. Nursing in colective health. Health of the family program.
Basci unities of health.
Acesso remoto ao texto integral: http://objdig.ufrj.br/51/teses/801121.pdf

Nº de Classificação: 18466
SILVA, Laura Johanson da. Sendo um multiplicador de valores e práticas para a
(des) continuidade do método canguru na unidade de terapia intensiva neonatal:
subsídios para a gerência do cuidado de enfermagem. 2013. p. 262. Tese de
Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Linha de Pesquisa: Gestão em saúde e exercício profissional em Enfermagem
Orientador: Leite, Joséte Luzia
Resumo: O método Canguru é reconhecido na política de saúde perinatal como um
modelo assistencial voltado para o cuidado humanizado. Suas propostas se
fundamentam na triade filosófica amor-calor-leite materno e revolucionam a atenção na
terapia intensiva neonatal, tornando-a mais acolhedora para a família e de maior
qualidade para o desenvolvimento infantil. Por ser uma proposta de mudança de
postura e ações no cuidado ao bebê de baixo peso, o método canguru na prática
assistencial tem encontrado desafios, especialmente na adesão por parte de
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profissionais que estejam sensibilizados suficientemente para essa nova visão e sejam
multiplicadores desse processo de transformação dos ambientes e dos cuidados
neonatais. Considerando tal problemática o objeto desta investigação foi a adesão das
enfermeiras da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal ao Método Canguru; e, validar o
modelo teórico em termos de representatividade e abrangência dos conceitos. O
referencial teórico adotado no estudo foi o Interacionismo Simbólico que concebe a
emergência dos significados através das interações simbólicas na vida social. A
metologia utilizada foi qualitativa, guiada pelo referencial da Grounded Theory - Teoria
Fundamentada nos dados. O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Maternidade-Escola da UFRJ sob o número 20/2011. Participaram desta
pesquisa oito enfermeiras da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal dessa instituição
que cederam seus depoimentos orais, através de entrevistas individuais do tipo em
profundidade. Elas compuseram dois grupos amostrais, sendo o primeiro composto por
quatro diaristas e o segundo, por quatro plantonistas. A coleta de dados e a análise do
tipo comparativa foram realizadas simultaneamente, considerando-se os critérios de
amostragem teórica. Foram percorridas três rigorosas etapas de codificação aberta,
axial e seletiva. Desse movimento emergiram quatro categorias principais com suas
subcategorias, componentes e códigos conceituais. Através da integração e
refinamento das categorias foi construído um modelo teórico cujo fenômenocentral
delimitado foi: sendo um multiplicador de valores e práticas para a (des)continuidade do
método Canguru na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O modelo foi submetido à
validação por 17 profissionais de diferentes categorias e instituições, sendo confirmada
a teoria-tese denfendida: a enfermeira e cada profissional de sua equipe ao confrontar
seu perfil com a complexidade do cuidado e se deparar com os desafios assistenciais e
gerenciais na UTIN, encontra (des)motivação e passa a ser um multiplicador de valores
e práticas que contribuiem para a (des)continuidade do modelo assistencial do método
Canguru.
Palavras-chave: Enfermagem neonatal. Gerência. Método mãe-canguru. Unidades de
terapia intensiva neonatal.

Abstract: The Kangaroo mother care is recognized in the perinatal health policy as a
care model focused on humanized care. Theirs proposals are based on the
philosophical triad love-heat-breast milk and revolutionize the attention in the neonatal
intensive therapy, making it more welcoming for family and of higher quality for child
development. Because it is a proposal of posture change and actions in the care to the
low weight baby, the kangoroo mother care int he care practice has encountered
changes, especially in adherence by professionals who are sufficiently sensitive for this
new view and are multipliers of this process of environments transformation and of
neonatal care. Considering such problematic the object os this investigation was the
adherence to the nurses of the neonatal intensive care unit on the kangaroo mother
care. The objectives were; to indentify the meanings attributed by nurses of the NICU to
the Kangaroo Mother Care and interactions with the management of nursing care; to
build an explicative theoretical method on the adherence by the nurses of the neonatal
intensive care unit to the kangaroomother care; and, to validate the theoretical model in
terms of representativeness and coverage of the concepsts. The theoretical referral
adopted in the study was the symbolic interactionism that conceives the emergence of
the meanings through the symbolic interactions int he social life. The methodology used
was qualitative, oriented by the grounded theory referral. The project had approval by

1104

the Ethical Committee in Research of the maternidade-escola da UFRJ (MaternitySchool of the UFRJ) under the number 20/2011. Eight nurses of the Neonatal Intensive
Care Unit of this institution participated of this research who gave theirs oral testimonies,
through individual interviews of type in depth. They composed two sample groups, being
the first composed by four day-workers and the second, by four nurses on duty. The
data collection and the analysis of comparative type were realized simultaneously,
considering the criteria of theoretical sampling. Three stringent steps of open, axial and
selective codification had been traveled. From this movement emerged four main
categories with theirs subcategories, components and conceptual codes. Through the
integration and refinement of the categories a theoretical model was constructed which
central delimited phenomenon was: being a multiplier of values and practices for the
(dis) continuity ad of the kangaroo mother care in the neonatal intensive care unit. The
modelwas submitted tothe validation by 17 professionals of different categories and
institutions, being confirmed the theory-thesis defended: The Nurse and each
professional of its team at facing its profile with the care complexity and on facing with
the care and managerial in the Nicu, meet (dis)motivation and become a multiplier of
values and practices that contributefor the (dis) continuity of the care model of the
Kangaroo mother care.
Key words: Neonatal nursing. Intensive care units. Neonatal. Kangoroo-mother care
method. Management.

Nº de Classificação: 18640
CARVALHO, Maria Cristina de Melo Pessanha. Representações sociais de
adolescentes e mulheres jovens acerca da infecção pelo papilomavírus humano:
repercussões sob a perspectiva da vulnerabilidade e suas implicações na enfermagem.
2013. p. 281. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Queiroz, Ana Beatriz Azevedo
Resumo: Esta pesquisa trata das representações sociais das mulheres jovens acerca
do papilomavírus humano (HPV) e perspectiva da vulnerabilidade. Teve como
referencial teórico para alicerçar este estudo a Teoria da Representações Sociais,
segundo Serge Moscovici e Denise Jodelet. O estudo teve como objetivos: descrever os
conteúdos e sentidos que as mulheres jovens atribuem a infecção pelo HPV;analisar as
implicações das representações sociais das mulheres jovens acerca dessa infecção
frente as possíveis práticas/ações sugeridas como representativas da prevenção do
HPV; discutir as relações existentes entre RS dessas mulheres jovens e a
vulnerabilidade à infecção do HPV. Foram entrevistadas 64 mulheres jovens estudantes
de uma escola de ensino médio do Município do Rio de Janeiro. As participantes do
estudo foram divididas em dois grupos de pertença: mulheres adolescentes (MA) e
mulheres jovens (MJ). Os dados foram coletados mediante entrevista semiestruturada.
Os conteúdos das entrevistas foram processados pelo programa informatizado
ALCESTE e emergiram três blocos temáticos, sendo o primeiro denominado: a
vulnerabilidade ao HPV: da busca pela informação ao acesso ao serviço de saúde, o
segundo bloco denominado: os conteúdos e sentidos da infecção pelo HPV e o terceiro,
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o sentido do (re)conhecimento acerca do HPV na dimensão da prática de prevenção:
contenxtualizando a vulnerabilidade individual. Partindo das representações sociais
constituídas pelas adolescentes e jovens do estudo determinou-se a construção de três
grandes campos de representação acerca do HPV, de foram estruturada e
hierarquizada de acordo com os dois grupos de pertença: adolescentes e mulheres
jovens. O primeiro campo denoiminado: O HPV como uma DSTdemocrática: a
vulnerabilidade individual apresentou maior ligação com o grupo de adolescentes. O
segundo, o HPV como DST da sujidade: a presença da vulnerabilidade individual, social
e institucional foi relacionada ao discurso das jovens. O terceiro campo: O HPV como
uma DST ancorada na concepção de grupo de risco: a presença da vulnerabilidade
individual e social também foi constituída em maior número pelas jovens. Os resultados
demonstram que as representações que as entrevistas têm acerca do HPV, ilustram
conteúdos e sentidos que emergem de seu meio social, da mídia e das redes sociais.
Frente às representações sociais da sujidade e da promiscuidade a grande maioria dos
sujeitos não se vem como vulnerávies ao HPV. Desta maneira, essas circunstâncias
remetem para situações de vulnerabilidade , seja individual, social ou institucional, fato
que merce atenção do profissional de sáude e deve ser priorizado como metas das
políticas públicas de saúde no intuito de reduzir o número de casos de incidência da
infecção pelo HPV na população feminina.
Palavras-chave: Juventude. Papilomavírus humano. Psicologia social. Saúde da
mulher. Vulnerabilidade.

Abstract: This research deals with the social representations of young women about the
human papillomavirus and vulnerability perpective. This study uded the theory of social
representations, according to Serge Moscovici and Denise Jodelet. The study aimed to
describe the contents and meanings that young women attach to HPV infection, to
analyze the implications of social representations of young women on the front of this
infection possible practices/actions suggested as representative of preventing HPV;
discuss relations between the RS and the vulnerability of theses young women with HPV
infection. We interviewed 64 young women students at a high school in the city of Rio de
Janeiro. The study partipants were divided into two groups belonging: adolescent
women (MA) and young women (MJ). Data were collected through semiestruturada. Os
contents of the interviews were processed by computerized ALCESTE emerged three
thematic sections, the first being called: the vulnerability to HPV: search for information
on access to health services, the second block named: the contents and meaning of
HPV infection and the third, the sense of (re) knowledge of HPV int he practive
dimension of prevention: contextualizing individual vulnerability. Leaving social
representations made by teenagers and young study detrmined the construction of three
major fields of representation about HPV, in a structured and hierarchical according both
groups of belonging: adolescentes and young women . The first field labeled: HPV as an
STD democratic: individual vulnerability presented with greater connection with the
group of teenagerns. The second, HPV and STD dirt: the presence of individual
vulnerability, social and institutional development was related to the speech of young
people. the third field: HPV as an STD anchored in designing risk group: the presenceof
individual and social vulnerability was also made by young people in greater numbers.
the results show that the representations that have interviewed about HPV, illustrates
contents and meanings that emerge from their social, media and social networks.
Forward the social representations of dirt and promiscuity the vast majority of subjects
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did not see themselves as vulnerable to HPV. Thus, these circumstances refer to
situations of vulnerability, whether individual, social or institutional fact that that deserves
attention from a health professional and should be prioritized as targets of public health
policies in order to reduce the number of incident cases of infection HPV in the female
population.
Key words: Women´s health. Youth. Psychology social. HPV. Vulnerability.

Nº de Classificação: 18632
TEXEIRA, Selma Villas Boas. Violência de gênero contra a mulher grávida
perpetrada pelo parceiro íntimo: análise à luz da teoria de Levine. 2013 . p.195.
Tese de Doutorado (Doutorado em Ciências de Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Moura, Maria Aparecida Vasconcelos
Resumo: Esta pesquisa teve como objeto de estudo o enfrentamento da mulher
grávida que vivencia a violência de gênero perpetrada pelo parceiro íntimo. Os objetivos
foram descrever os aspectos envolvidos no ambiente da mulher grávida que vivencia a
violência de gênero e discutir as estratégias da aplicabilidade dos princípios de
conservação, a luta contra a violência de gênero perpetrada por parceiro íntimo. O
referencial teórico foi apoiado pela teoria de Levine Conservação modelo, que
considera o indivíduo um ser holístico, em constante interação com seu ambiente, um
conceito baseado em quatro pilares: o indivíduo, a saúde, meio ambiente e
enfermagem. a aplicação destes princípios deve ser orientada pela busca do ajuste
entre os ambientes externos para conservar a inteireza da mulher grávida. Usamos
conceitos de gênero para ajudar a discussão análise, para understandingthe magnitude
do problema na população resulta de desigualdades de gênero. A pesquisa descritiva
qualitativa, cujo cenário foi um Centro Municipal de Saúde no município do Rio de
Janeiro (Brasil), tendo como sujeitos mulheres grávidas com mais de 18 anos, e que,
durante as consultas pré-natais, alegou ter sofrido algum tipo de violência perpetrada
pelo parceiro íntimo. Foram excluídos aqueles que já sofreram violência por outras
pessoas ou membros da família. A técnica de coleta de dados foi entrevistas semiestruturadas e individuais. Pesquisa aprovada pelo IRB da Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, em 29/08/2011, sob n º 171/11. O processo
analítico utilizado foi a análise temática. Emergiram duas categorias: "A experiência da
violência de gênero perpetrada por companheiros íntimos às mulheres grávidas: os
ambientes externos e internos" e "auto-confrontação de mulher grávida violência de
gênero oposto à luz dos princípios da conservação". Todos os entrevistados tinham
experimentado pelo menos duas formas de violência antes da gravidez atual. para uma
minoria, a violência começou na infância e adolescência, perpetrado por um membro da
família, estendendo-se a sua relação atual. Para outros, a violência e mostrou relação
conflituosa com seus atuais parceiros desde o início do relacionamento. o ambiente
externo foi vivido pelas gestantes como rotina hostil e pernicioso. O padrão de violência
foi alterada durante a gravidez. O ambiente interno apontou para a ruptura da inteireza
quando se confrontam com a violência de gênero perpetrada por um parceiro íntimo,
causando desequilíbrio da conservação da energia, da integridade estrutural, pessoal e
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social, com repercussões em sua saúde. Como estratégias da aplicabilidade dos
princípios de conservação para essas mulheres confroting violência baseada no género,
e considerando os resultados da pesquisa, propomos o uso de PRÁTICAS integrativas
e complementares, o empoderamento das mulheres, capacitação e formação de
profissionais de saúde, visando a conservação da inteireza da mulher grávida.
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde da mulher. Violência de gênero.

Abstract: This research had as its objectof study the sel-confrontation of pregnant
woman who experiences gender violence perpetrated by an intimate partner. The
objectives were to describe the aspects involved in the environment of pregnant women
who experience gender-based violence perpetrated by an intimate partner; analyze the
rupture of the entireness of pregnant women facing gender violence, and discuss the
strategies of the applicability of the principles of conservation in combating gender
violence perpetrated by an intimate partner, causing imbalance of energyperpetrated by
an intimate partner. The theoretical framework was supported by the theory of Levine
Conservation Model, which considers the individual a holistic being, in constant
interaction with their environment, a concept based on four pillars: the individual, the
health, environment and nursing. the application of these principles must be guided by
the pursuit of better adptation or adjustment between the external environments to
conserve the entireness of pregnant woman. We used gender concepts to aid the
analysis discussion, for understandingthe magnitude of the problem in this population
stems from gender inequalities. Qualitative, descriptive research, whose scenario was a
Municipal Health Center located in the municipality of Rio de Janeiro (Brazil), having as
subjects pregnant women over 18, whoagreed to participate and that, during prenatal
consultations, claimed to have experienced some form of violence perpetrated by their
intimate partner. We excluded those who had experienced violence by other people or
family members. The technique of data collection was semi-structured and individual
interviews. Research approved by the IRB of the Municipal Health and Civil Defense of
Rio de Janeiro, on 29/08/2011, under nº 171/11. The analytical process used was
thematic analysis. Two categories emerged: "Experience of gender violence perpetrated
by intimate partners to pregnant women: the external and internal environments" and "
Self-confrontation of pregnant woman opposite gender violence in the light of the
principles of conservation". All interviewees had experienced at least two forms of
violence before their current pregnancy. for a minority, violence began in childhood and
adolescence, perpetrated by a family member, extending to their current relationship.
For others, violence showed and adversarial relationship with their current partners
since the beginning of the relationship. the external environment was experienced by the
pregnant women as a hostile and pernicious routine. The pattern of violence was altered
during pregnancy. The internal environment pointed to the rupture of entireness when
confronting the gender violence perpetrated by an intimate partner, causing imbalance
of energy conservation, of structural, personal and social integrity, with repercussions on
their health. As strategies of the applicability of the Principles of Conservation to these
women confroting gender-based violence, and considering the results of the research,
we propose the use of complementary and integrative practives, women's
empowerment, capacity building and training of health professionals, and the suppot of
the social network as possibilities to regaind self-esteem and autonomy, to aiming the
conservation of the entireness of the pregnant woman.
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Key words: Nursing. Women's health. Gender violence.
Nº de Classificação: 18628
SANHUDO, Nádia Fontoura. Liderança em enfermagem na prevenção e controle de
infecções nos pacientes com câncer. 2013. p. 254. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Liderança em enfermagem
Orientador: Moreira, Marléa Chagas
Resumo: Este estudo discutiu a elaboração de uma proposta de estratégias de
liderança em enfermagem voltadas à incorporação de medidas de prevenção e controle
de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) em pacientes com câncer.No
contexto da oncologia é preciso considerar o risco de infecção que os pacientes
possuem, sendo decorrente do déficit imunológico e da forma como a assistência é
prestada. As estratégias de liderança em enfermagem são atendidas como
possibilidades para promover a incorporação dessas medidas na perspectiva da
segurança do paciente, para evitar ou minimizar o desenvolvimento de um evento
adverso. Os objetivos do etudo foram: conhecer os problemas vivenciados no processo
de liderança em enfermagem na incorporaçao de medidas de prevenção e controle de
infecções em pacientes com câncer; elaborar com os enfermeiros uma proposta de
estratégias de liderança voltadas à incorporação dessas medidas; discutir os desafios e
as possibilidades na implementação dessas estratégias. O referencial teórico-filosófico
é o pensamento complexo formulado por Edgar Morin alinhado a outros autores que
focam a enfermagem e a liderança na perspectiva da complexidade. O pressuposto do
estudo foi confirmado, uma vez que a elaboração das estratégias de liderança é uma
necessidade no processo de liderança visando à incorporação, além do monitoramento
da infecção como um evento cujo risco pode ser gerenciado.Os enfermeiros identificam
que a elaboração das estratégias de liderança são apostas empreendidas de acordo
com a situação e com a necessidade de adotar uma atitude educativa, que favoreça na
mudança de comportamento dos profissionais de enfermagem, para dar conta da
imprevisibilidade, visto que muitas vezes não estão presentes corporeamente no setor
pelo qual são responsáveis.
Palavras-chave: Enfermagem oncológica. Gerenciamento de segurança. Infecção
hospitalar.

Abstract: This study discussed elaborating a proposal for nursing leadership strategies
aimed at incorporating prevention and control of infections related to healthcare (IRAS)
in patients with cancer.In an oncology context it is necessary to consider the risk of
infection that patients have due to immunological deficit and the way care is provided .
Nursing leadership strategies are understood are leadership possibilities to promote the
incorporation of these measures under the perspective of patient security , avoinding or
mimicking the development of an adverse event. The objectives of the study were to:
know the issues experienced in nursing leadership when incorporating preventive
measures and control of infections in cancer patients; elaborate together with nurses
with a proposal for a leadership strategies aimed at incorporating these measures;
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discuss the challenges and opportunities in implementing the estrategies.O theoreticalphilosophical framework guiding this study is Edgar Morin complex thougth aligned with
other authors that focus on nursing and leadership under a complexity perspective The
hypothesis of the study was confirmed, as the elaboration of leadership strategies are
necessiry in the leadership process aiming at incorporation as well as in monitoring
infection as an event which risk can be managed.The nurses identified that the
elaboration of strategies leadership are undertaken in accordance with the situation and
with the need to adopt an educational attitude that favors behavior change among
nursing practitioners in order to handle unpredictability, since, many times, they not
physically present in the sector they are responsible for.
Key words: Oncology nursing. Infection control. Safety management.

Nº de Classificação: 18630
MEIRELLES, Naluzia de Fátima. Os sentidos do trabalho de enfermagem no
contexto do centro cirurgico oncológico. 2013. p.164. Tese de Doutorado
(Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro;
2013.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Enfermagem e a saúde do trabalhador de enfermagem
Orientador: Zeitoune, Regina Célia Gollner
Resumo: O estudo tem como objetivo o sentido do trabalho para os profissionais de
enfermagem que atuavam em um centro cirúrgico oncológico, utilizando -se do
referencial teórico de Estelle Morin. Os objetivos foram: descrever as características
atribuídas ao trabalho pelos trabalhadores de enfermagem de C.C.O; analisar os
sentidos do trabalho na percepção dos trabalhadores de enfermagem do C.C.O e
discutir as implicações dos sentidos do trabalho atribuídos pelos sujeitos do estudo para
a saúde do trabalhador.O sentido do trabalho não teve sentido único, mas sim se
compôs de vários sentidos. Comportaram ainda contradições, sendo ao mesmo tempo
prazer e sofrimento, contudo evidenciou-se que o sentido positivo do trabalho, como o
prazer e a realização, teve predominância sobre o negativo. O estudo traz importantes
reflexões acerca do processo de trabalho, ressaltando a necessidade de melhorias da
organização das condições de trabalho para a criação e/ou resgate de sentidos
positivos no trabalho e saúde dos profissionais de enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem de centro cirúrgico. Enfermagem oncológica. Saúde do
trabalhador.

Abstract: The study had as its object the meaning of work for nursing professionals who
worked in a surgical oncology center , using the theoretical reference of Estelle Morin .
The objectives were to describe the characteristics attributed to work by the nursing
workers of CCO ; to analyze the meanings of work on the perception of the nursing
workers CCO and to discuss the implications of the meanings of work attributed by the
study subjects for the health of worker.The meaning of work was not a single meaning,
but is composed of several senses . Behaved even contradictions , being both pleasure
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and suffering, yet it was shown that the positive sense of the work, such as pleasure and
fulfillment , predominated on the negative . The study brings important reflections on the
work process , emphasizing the need for improvement of the organization and working
conditions for the creation and / or rescue of positive smeaning in work and health of the
nursing professionals.
Key words: Oncologic nursing. Operating room nursing. Occupation health.

Nº de Classificação: 18631
RIBEIRO, Iris Bazilio. Amamentação exclusiva no vivido da adolescente: mundo da
vida, relações sociais e intencionalidade. 2013. p. 184. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Cuidar em enfermagem
Orientador: Souza, Ivis Emília de Oliveira
Resumo: A adolescência desenvolve-se por uma série de mudanças biológicas,
sociais, emocionais e sexuais possibilitando as adolescentes engravidarem e mediante
o nascimento do bebê, ocorre a possibilidade de amamentação. Amamentar
exclusivamente por seis meses é uma resolução da Organização Mundial da Saúde
(OMS), uma política de saúde brasileira e uma ação a ser desenvolvida pelas mulheres
mães.Os profissionais de enfermagem, como integrantes da equipe de saúde que cuida
das adolescentes grávidas, classificadas de risco gestacional, atuam na promoção,
proteção e apoio à amamentação.Tendo como objetivos: apreender a situação
biográfica e a bagagem de conhecimentos no mundo da vida das adolescentes que
amamentam; compreender através das relações sociais desenvolvidas, o movimento da
adolescente referente ao fenômeno da amamentação; analisar compreensivamente os
motivos-para e os motivos-porque da mãe adolescente na ação de amamentar
exclusivamente por seis meses; analisar compreensivamente os motivos-porque da
mãe adolescente não amamentar exclusivamente por seis meses. Trata-se de um
estudo qualitativo de abordagem fenomenológica, sustentado pelo referencial teórico
metodológico de Alfred Schutz.O estudo mostrou a importância de se conhecer o
mundo da vida da gestante adolescente , para que, o profissional de saúde, dentre eles
o enfermeiro, estabelecendo uma relação face a face, possa desenvolver a promoção e
o apoio à amamentação exclusiva de seus filhos até o sexto mês de vida.
Palavras-chave: Adolescente. Amamentação. Enfermagem.

Abstract: The adolescence is developed through a series of biological , social,
emotional and sexual changes allowing adolescents become pregnant and by the baby's
birth , there is the possibility of breastfeeding. Breastfeed exclusively for six months is a
resolution of the World Health Organization (WHO) , on Brazilian health policy and an
action to be developed by women mothers. Nurses professionals, as members of the
healthcare team that care for pregnant adolescents classified as pregnancy risk , act to
promote, protect and support breastfeeding.Having as objectives: to grasp the
biographical situation and luggage of knowledge in the world of life of adolescents who
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breastfeed; understanding through social relations developed, the movement of
teenager for the phenomenon of breastfeeding; comprehensively analyze the reasonsand reasons - why - the teenage mother in the action to breastfeed exclusively for six
months; comprehensively analyze the reasons why the teen - mother did not breastfeed
exclusively for six months. This is a qualitative study with a phenomenological approach,
supported by the theoretical framework of Alfred Schutz.The study showed the
importance of knowing the world of the life of the pregnant adolescent, in order to, the
health professionals , among then the nurse, establishing a relationship face to face, can
develop the promotion and support to the exclusive breastfeeding of her sons until the
sixth month of life .
Key words: Adolescent. Breastfeeding. Nursing.

Nº de Classificação: 18616
FERNANDES, Ronald Teixeira Peçanha. Cuidar/cuidado de enfermagem a homens
vítimas de acidentes com motocicletas. 2013. p.191. Tese de Doutorado (Doutorado
em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Cuidados Hospitalares
Orientador: Coelho, Maria José
Resumo: Esta tese pesquisou homens acidentados com motocicletas e também a
relação que o homem tem com a motocicleta. O objetivo do estudo é o cuidado de
enfermagem à homens durante a internação relacionada a acidentes com motocicletas.
O estudo tem como referenciais teóricos a proposição de Myra Levine que fundamenta
as ações de enfermagem em princípios de conservação e as tipologias de cuidado em
emergência para o cuidar/cuidado em enfermagem da Dra. Maria José Coelho. A tese
objetivou traçar o perfil sociodemográfico e os fatores de risco dos homens acidentados
com motocicletas, identificar as implicações dos acidentes com motocicletas para o
cuidado de enfermagem a homens, observar de forma não participante o recebimento
de cuidados contínuos a politraumatizados na sala de emergência e analisar as
relações que existem entre homens e os acidentes com motocicletas. A metodologia
teve uma abordagem exploratória, descritiva e mista com roteiro de observação não
participante e entrevista para coleta de dados.Os homens sofreram mais de um
acidente e dizem que retornarão a conduzir motocicletas devido ao baixo custo de
manutenção, agilidade e rapidez no trânsito. Conclui-se que os homens são vulneráveis
a acidentes com motocicletas por se utilizarem delas para o sustento de sua família e
por se tratar de um veículo que não oferece proteção contra choques com outros
veículos ou quedas.
Palavras-chave: Cuidado de enfermagem. Motocicletas. Saúde do homem.

Abstract: This thesis researched rugged men with motorcycles and also the relationship
that man has with the motorcycle. The objetive of the study is the nursing care during
hospitalization men related motorcycle accidents. The study is to propose theoretical
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frameworks Myra Levine nursing actions based on principles of conservation and the
types of care for emergency care/nursing care of Dr. Maria José Coelho. A thesis aimed
to determine the sociodemographic characteristics and risk factors of injured men with
motorcycles, identify the implications of motorcycle accidents to nursing care for men, in
order to observe the non-participating receiving continuous of polytrauma in the
emergency room and analyze the relationships that exist between men and accidents
with care motorcycles. A methodology was an exploratory, descriptive and mixed
approach with a screenplay by non-participant observation and interview for the men
suffered figures. Comments more than an accident and say they will return to drive
motorcycles because of the low maintenance cost, speed and agility in traffic. We
conclude that men are vulnerable to accidents involving motorcycles are used by them
to support their families and it is a vehicle that offers no protection against collisions with
other vehicles or falls.
Key words: Nursing care. Men`s health. Motocycles.

Nº de Classificação: 18618
VIANA, Maria Corina Amaral. Cuidados na captação de órgãos e tecidos para
transplantes: por conceitos de "tecnologia de saúde" e "tecnologia de enfermagem".
2013. p. 251. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem no Contexto Social Brasileiro
Linha de Pesquisa: Cuidado de Enfermagem
Orientador: Porto, Isaura Setenta
Resumo: Esta pesquisa buscou elaborar os conceitos de tecnologias de saúde e de
tecnologias de enfermagem no âmbito dos cuidados na captação de órgãos e tecidos
para transplantes. Encontrar os elos teóricos que sustentem o discurso do processo de
captação de órgãos e tecidos para transplantes com um enfoque nos cuidados de
enfermagem e nas tecnologias de saúde e de enfermagem e indicar a ideia de que
existem pistas para elaboração dos conceitos de "tecnologias de saúde" e "tecnologias
de enfermagem", ainda não registradas é o ponto norteador deste estudo.
Palavras-chave: Captação de órgãos e tecidos. Tecnologia de enfermagem.
Transplante de órgãos.

Abstract: This research sought to elaborate on the concepts of health technologies and
technologies in nursing care in the scope of precautions in organs and tissues
procurement. To find theoretical links that can sustain the process premise in organ and
tissue procurement for tansplants with an emphasis in the precautions in nursing and in
health and nursing technologies and also to propose the idea that there are clues that
can de used in the elaboration of concepts to "health technologies" and "technologies
nursing", not yet discovered are the main objectives of the study.
Key words: Nursing
transplantation.

technologies.

Organ
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Nº de Classificação: 18643
BROTTO, Léia Damasceno de Aguiar. Itinerário terapêutico da criança com
tuberculose no Espírito Santo. 2013. p.180. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem em Saúde Coletiva
Orientador: Motta, Maria Catarina Salvador da
Resumo: A tuberculose infantil continua sendo de grande preocupação na saúde
coletiva. Sua inespecificidade leva a demora no diagnóstico com possibilidade de
agravamento do quadro. Neste estudo objetivou-se analisar a percepção dos
pais/responsáveis sobre o itinerário terapêutico da criaça com tuberculose. O
desenvolviemtno desta pesquisa foi pautado no itinerário terapêutico da criança com
tuberculose na visão de suas mães/familiares, como estratégia de enfrentamento do
processo saúde/doença no cotidiano, eno sistema de cuidados de saúde de Arthur
Kleinman. Pesquisa qualitativa, descritiva, utilizou a Narrativa de Vida como método
descrito por Bertaux (2010). Os participantes foram pais/responsáveis de seis crianças
menores de 10 anos residentes no Espíto Santo. Utilizou-se entrevista abertqa como
ferramenta de produção dos dados. Por meio da comparação entre as narrativas de
vida surgiram questões temáticas relaticvas ao itinerário da criança com tuberculose.
Os resultados mostraram que, após o adoecimento do trato respiratório das crianças,
suas mães as levavam ao serviço de sáude. Dois terços das crianças foram
diagnosticados a partir da busca ativa e metade vivenciou dificuldade para fechar o
diagnóstico. As mães utilizavam nebulização e xaropes como ação inerente ao popular
sector, caso os sintomas persistissem após início do tratamento prescrito como
estratégia concomitante ao tratamento. As práticas religiosas, inerentes ao folksector,
também foram utilizadas como estratégia concomitante na busca do diagnóstico e
tratamento. Observou-se que durante o tratamento pode surgir outra estratégia
concomitante: afastar a criança do bacilífero que não adere ao tratamento; e estratégias
concorrentes: abondono do tratamento na ausência de sintomas, dificuldades com
medicamentos, ausência de comprovação clínico-radiológica de cura. Observou-se
necessidade de mais capacitações dos profissionais de saúde para lidar com a
tuberculose infantil; melhoria na comunicação interna nos serviços de saúde;
manutenção de estratégia de educação na comunidade. Sugere-se apronfudar estudos
com crianças infectadas e doentes de tuberculose, contatos de alcool adictos,
tabagistas e droga adictos bacilíferos com dificuldade para aderir ao tratamento.
Palavras-chave: Criança. Enfermagem. Tuberculose pulmonar.

Abstract: The childhood tuberculosis remains of great concern in public helath. Its
unspecificity leads to delay in diagnosis with potential worsing of the condition. This
study aimed at analyzing the perceptions of parents/guardians about the therapeutic
itinerary of children with tuberculosis. The development of this research was guided by
the therapeitic itinerary of children with tuberculosis in the view of their mothers/family as
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a coping strategy with the health/disease process in daily life, and in Arthur Kleinman's
health care system. Qualitative and descriptive research used the method of life
Narrative describeb by Bertaux (2010). Participants were parents/guardians of six
children under 10 years living in the Espírito Santo State. Open interview was used as a
tool for data production. Through the comparison between the life narratives emerged
thematic issues relating to the therapeutic itinerary of children with tuberculosis. The
results showed that, after the illness of the respiratory tract of children, their mothers
took them to the health service. Two thirds of the children were diagnosed from the
active search and half experienced difficulties closing the diagnosis. Mothers used
nebulization and syrups as action inherent in the popular sector, if symptoms persisted
after initiation of prescribed treatment as a concomitant treatment strategy. Religious
practices inherent to folk sector, were also used as a parallel strategy in seeking
diagnosis and treatment. It was observed that during the treatment another concomitant
strategy may occur: the child is put away from the bacillus holder that does not adhere to
treatment, and competing strategies: treatment dropout in the absence of symptoms,
difficulties with medications, absence of clinical and radiological evidence of healing.
There isa need for more training of health professionals to deal with childhood
tuberculosis; improvement in internal communication in health services; maintenance
strategy for education in the community. We suggest further studies with children
infected and tuberculosis patients, contacts, alcohol addicts, smokers and bacilliferous
drug addicts having difficulty adhering to tratment.
Key words: Pulmonary tuberculosis. Child. Nursing.

Nº de Classificação: 18619
SILVA, Gilce Erbe de Miranda. O significado da doação de sangue para o não
doador: implicações para a atuação do enfermeiro na hemoterapia. 2013. p.277. Tese
de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem Obstétrica e Neonatal
Linha de Pesquisa: Hemoterapia
Orientador: Valadares, Glaucia Valente
Resumo: O sangue utilizado como matéria-prima na hemoterapia é obtido por meio de
doadores de sangue saudáveis, voluntários no ato de doar. Nos últimos anos, temos
observado um grande incremento nas campanhas de captação de doadores pelos
serviços de hemoterapia e, por outro lado, a redução progressiva do número de
doadores. Objetivos: analisar os significados da doação de sangue à luz da significação
do não doador de sangue; discutir os significados apreendidos considerando o contexto,
as estratégias de ação/interação, os fatores intervenientes e as consequências para a
atuação do enfermeiro na hemoterapia e propor uma teoria sobre a situação fenmênica
que associe o significado do não doador à doação de sangue. Foi apresentada a tese:
Os símbolos significantes sobre a doação de sangue são antagônicos e admitem que o
sujeito permaneça em um status de estagnação, como não doador, implicando
diretamente nos profissionais de saúde e exigindo uma atuação inovadora, singular,
consciente e ressignificante. Observou-se que o movimento em prol de mudança deve
ocorrer, inicialmente pela busca dos enfermeiros, como agentes de transformação, por
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meio da comunicação, visando uma rede de cooperação transformadora (profissionais
de saúde). Sendo preciso avançar na dimensão do compartilhar, atentar para as
demandas dos agentes sociais e permitir o próprio avanço enquanto profissionais.
Palavras-chave: Doadores de sangue. Enfermagem. Serviço de hemoterapia.

Abstract: The blood used as raw material in hemotherapy is obtained by means of
healthy blood donors , volunteers in the act of giving . In recent years, we have seen a
big increase in funding from donors for the transfusion services and campaigns, on the
other hand, the progressive reduction in the number of donors . Objectives: To examine
the levels of blood donation in light of the significance of non-donor blood; discuss the
meanings seized considering the context, strategies of action / interaction, intervening
factors and consequences for the work of nurses in hemotherapy and propose a theory
about fenmênica situation involving the meaning of non-donors to donate blood . Was
presented to thesis: Significant symbols on blood donation are antagonistic and admit
that the subject remains in a state of stagnation, as non-donors, implying directly from
health professionals and requiring an innovative, natural, conscious activity and
ressignificant performance. It was observed that the movement for change must occur
initially by seeking nurses as change agents, through communication, seeking a
cooperation network processing (health professionals). Being necessary to advance the
size of the share, pay attention to the demands of social agents and allow himself
forward as a professionals .
Key words: Blood donors. Nursing. Service hemotherapy.

Nº de Classificação: 18582
SILVA, Carmen Maria dos Santos Lopes Monteiro Dantas da. A prática do professor
na tutoria do curso de graduação em Enfermagem do Centro Universitário Serra
dos Órgãos (UNIFESO) - à luz da concepção de cultura de John B. Thompson.
2013. p.300. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Santos, Neiva Maria Picini
Resumo: O estudo apresenta a transmissão cultural na prática da tutoria pelo professor
na formação do enfermeiro do Unifeso. Objeto de estudo: A transmissão cultural na
prática da tutoria pelo professor na formação do enfermeiro do Unifesco. Objetivos:
descrever a prática do professor na tutoria do curso de graduação em Enfemagem do
Unifesco, analisar a transmissão cultural de forma simbólicas na prática da tutoria do
curso de graduação em Enfemagem do Unifesco e discutir as implicações da prática da
tutoria na formação do enfermeiro frente à transmissão cultural. Trata-se de uma
pesquisa com abordagem qualitativa. O cenário foi o Centro Universitário Serra dos
Orgãos - Unifesco, privado de Teresópolis/RJ. Autorizada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, com o nº 547-10. Os entrevistados forma 189 professores tutores do curso de
Enfemagem, que atuaram e/ou atuam no momento da coleta de dados do 1º ao 7º
periódos? O procedimento metodológico foi a entrevista não diretiva, e os documentos
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institucionais. A coleta dos dados realizou-se de maio a dezembro de 2011. Os
aspectos ético-legais estiveram presentes com base na Resolução nº 196 /96 (MS). Os
dados foram agrupados e analisados com base em autores que abordam o tema, e o
articulam ao referencial teórico metodologico primeiramente, ao conceito de Cultura no
concepção estrutural e após, a Hermenêutica de Profundidade de John B. Thompson
(2002). As três unidades temáticas são: a formação e a prática do professor tutor no
contexto profissional da Unifesco; a orquestração da tutoria no cotidiano do professortutor; a prática da tuttoria na enfermagem: ato e ação. Com advento da implementação
de metodologias ativas pela Unifesco, estes professores reorientaram a carga cultural
trazida, no curso de suas atividades profissionais.
Palavras-chave: Cultura. Educação em enfermagem. Enfermagem. Tutoria.

Abstract: The study presents the cultural transmission in the practive of tutoring by the
teacher in the education of nurses Unifeso. Object of study: cultural transmission in the
practice of tutoring by the teacher in the education of nurses Unifeso. Objectives: to
describe the practice of teacher mentoring int he Undergraduate Nhe cultural
transmission of symbolic forms int he practice of mentoring of Undrgraduate Nursing
Unifeso and discuss the implications of the mentoring in nursing education front the
cultural transmission. This is a qualitative reserch approach. The setting was the
University Center Organ Mountains - Unifeso, private Teresópolis /RJ. Autorized by the
Ethisc in Research with nº. 547-10. Respondents were 18 teacher mentors of Nursing,
who worked and / or were working at the time of data collectionfrom 1 st to 7th periods.
The methodological procedure was non directive interview, and institutional docuemtns.
Data collection took place from May to December 2011. The ethical legal aspects were
present on the basis of resolution nº. 196/96 (MS). The data were grouped and analyzed
based on authors that address, and articulate the theoretical and methodological
framework first, the concept of culture in structural design and after the Depth
Hermeneutics of John B. Thompson (2002). The three thematic units are: the formation
and practive of teacher-tutor in context professional Unifeso, orchestration of tutoring in
everyday teacher tutor, the practive of mentoring in nursing: act and action with the
advent of the implementation of active methodologies Unifeso by these teachers
reoriented cultural burden brought, in the course of their professional activities.
Key words: Nursing. Culture. Tutoring. Learning.
Acesso remoto ao texto integral: http://objdig.ufrj.br/51/teses/801126.pdf

Nº de Classificação: 18894
SANT´ANNA, Cynthia Fontella. Produção de saúde socioambiental: integralidade da
saúde e mutualidade do trabalho entre equipes da saúde e grupos organizados da
comunidade. 2013. p. 101. Tese de Doutorado (Doutorado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: O trabalho da enfermagem/saúde.
Orientador: Vaz, Marta Regina Cezar
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Resumo: A Atenção Primária em Saúde associada à estratégia Saúde da Família
consolida a proposta de reorganização da atenção primária elencando com enfoque
na comunidade, indivíduo e coletividade, apreendendo o ambiente de inserção dos
sujeitos logo, a saúde socioambiental. No qual visualiza-se grupos organizados da
comunidade com a finalidade de amenizar fatores determinantes à integralidade da
saúde. Nesta abordagem, este estudo tem como objetivos: Caracterizar como a
saúde ambiental encontra-se estudada na produção científica da enfermagem em
saúde pública, para o desenvolvimento da saúde comunitária; Compreender a
responsabilidade acerca da saúde da comunidade, por meio dos princípios da
Atenção Primária Ambiental, na relação dos trabalhadores da saúde da família e dos
participantes dos grupos organizados da comunidade; Apreender a contribuição
mútua (mutualidade) para a saúde da comunidade, com foco na integralidade da
saúde expressa pela base teórica dos Determinantes Sociais da Saúde, na
relação dos trabalhadores da saúde da família e dos participantes dos grupos
organizados da comunidade. O método constitui-se em duas etapas com a finalidade
de alcançar os objetivos: revisão integrativa e; estudo qualitativo, exploratório e
descritivo. A revisão foi realizada com o período de 1992 a 2012, em cinco bases de
dados de impacto internacional, na temática em estudo, e utilizando-se das palavraschave Environmental Health, Public Health Nursing e Community. O estudo
qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer nº52/2008, foi conduzido por
meio da entrevista e observação realizada com 70 participantes dos grupos
organizados da comunidade e 58 trabalhadores da saúde. Para análise os dados
foram transcritos e transferidos ao software NVIVO7.0, que mostrou a intensidade
das citações para os princípios que fundamentam a APA: Participação da
comunidade(222), lntegralidade(79), Organização(74), Prevenção e Proteção
ambiental(39), Solidariedade e equidade(20) e Diversidade(139) - associado à
responsabilidade pela saúde da comunidade e participação coletiva na produção
da saúde socioambiental; bem como destacou as categorias de análise delineadas
pelo suporte teórico dos Determinantes Sociais de Saúde na abrangência da
integralidade da saúde, as quais estão divididas em: Proximais(91),
Intermediários(66); Distais(166). A produção internacional apresenta a relevância
das relações na saúde pública, carregada de competências teóricas e práticas e
compromisso social para minimizar iniquidades. Ratificada pelos princípios da
atenção primária, que vem se consolidando na aproximação equipe-comunidade
permite atuar na relação saúde e ambiente, o que fortalece responsabilidades e coparticipação dos sujeitos à saúde socioambiental. A contribuição entre os trabalhos
da equipe e grupos organizados proporcionam a geração da integralidade na
saúde, fortalecida a partir da mutualidade no trabalho, visando minimizar
os
diferenciais determinantes. Desta forma, o conhecimento da enfermagem e sua
atuação na produção da saúde socioambiental, favorecem a saúde na geração de
sua integralidade, fortalecida a partir da mutualidade no trabalho.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Desigualdades em saúde. Enfermagem em
saúde pública.

Abstract: The Primary Health Care Strategy associated with the Family Health
consolidates the proposed reorganization of primary care enumerating focusing on
community, individual and group, learning environment logo insertion of subjects,
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environmental health. In which visualizes organized community groups in order to
mitigate the completeness determinants of health. In this approach, this study aims to
characterize how environmental health is studied in the scientific literature of public
health nursing for the development of community health; Understand the
responsibility about the health of the community through the principles of Primary
Environmental,
the relationship of family health workers and participants of
organized groups in the community; Apprehending the mutual contribution
(mutuality) for community health, focusing on health completeness expressed by
theoretical base on Social Determinants of Health, in relation health workers and family
of the participants of organized groups in the community. The method consists in two
steps in order to achieve the objectives: an integrative review and; qualitative study
was exploratory and descriptive. A review conducted in the period from 1992 to
2012, in five databases of international impact, the thematic study, and using the
keywords Environmental Health, Public Health and Community Nursing. The qualitative
study, proved by the Ethics Committee under Opinion No 52/2008, was conducted by
interview and observation conducted with 70 participants in organized groups and
58 community
health workers. To analyze the data were transcribed and
transferred to NVIVO7.0 software that showed the intensity of the citations to the
principles underlying the APA: Community Participation (222), lntegralidade (79),
organization (74), prevention and environmental protection ( 39), Solidarity and equity
(20), and diversity (139) - associated with responsibility for the health of the community
and collective participation in the production of environmental health, as well as
highlighted the analysis categories outlined by the theoretical support of the Social
Determinants of Health in scope comprehensiveness of health, which are divided
into: Proximal (91), Intermediates (66); Distal (166). The production presents the
relevance of international relations in public health, full of theoretical and practical skills
and social commitment to minimize inequities. Ratified by the principles of primary
care, which has been consolidating in the team approach enables communityoperate in relation health and environment, strengthening co-responsibility and
participation subject to environmental health. The contribution of the work of organized
groups and staff provide the generation of integral health, strengthened from the
mutuality at work, aiming to minimize the differential determinants. Thus, knowledge
of nursing and its role in the production of environmental health, health in favor of his
generation, strengthened from the mutuality at work.
Key words: Public health nursing. Primary health care. Work.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010307.pdf
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SILVA, Bárbara Tarouco da. A paternidade em diferentes etapas do ciclo vital:
contribuições para enfermagem. 2013. p. 151. Tese de Doutorado (Doutorado em
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul; 2013.
Área de Concentração: Enfermagem e Saúde
Linha de Pesquisa: Tecnologia de enfermagem e saúde para indivíduos e grupos
sociais.
Orientador: Silva, Mara Regina Santos da
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Resumo: A paternidade é constituinte da identidade do homem, representando o início
de uma nova experiência com responsabilidades familiares e sociais inerentes ao novo
papel. É um processo que se estabelece de forma gradativa e cumulativa a partir das
múltiplas interações vivenciadas pelo homem desde muito antes do nascimento dos
filhos. Este estudo, centrado no processo de construção da paternidade, propõe-se a
contribuir para a construção do conhecimento, na área da Enfermagem, acerca desta
temática, inserida em um tempo de transição, vivenciado tanto pelas famílias quanto
pelos enfermeiros que se deparam, também, com a necessidade de reconstrução do
modelo de assistência que prioriza a mulher e a criança para uma forma de cuidar que
inclua o pai. O objetivo geral do estudo é compreender o processo de ser pai em
diferentes etapas do ciclo vital. Especificamente objetiva: 1) investigar os eventos
significativos, vivenciados no contexto intra e extrafamiliar, que fazem o homem sentirse pai; 2) identificar as necessidades e as preocupações prioritárias, manifestadas
pelos pais no desempenho do seu papel, em três etapas do ciclo vital: adolescência,
idade produtiva e idade madura;3) identificar as estratégias utilizadas pelos pais para
conciliar suas atividades profissionais com a criação e educação dos filhos; 4) apontar
indicativos para a prática de enfermagem com famílias, tendo como foco o processo de
tornar-se pai em diferentes etapas do ciclo vital. Trata-se de um estudo exploratório
com abordagem qualitativa desenvolvido com uma amostra constituída de 14 homens
na faixa etária compreendida entre 16 e 61 anos, residentes no município de Rio
Grande/RS. Os dados foram coletados por meio de entrevista em profundidade,
utilizando um roteiro com questões que abordam a temática paternidade em três etapas
do ciclo vital. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos participantes. A
organização, análise e interpretação dos dados foi realizada tendo por base uma matriz
construída a partir da teoria bioecológica de Bronfenbrenner e dos objetivos deste
estudo. Como técnica foi utilizada a análise textual discursiva. Os resultados do
estudo apontam as preocupações e necessidades dos pais na relação com o mundo do
trabalho, na relação de cuidado com os filhos e as preocupações em relação ao
futuro dos filhos. No que se refere aos eventos significativos foram evidenciadas
as experiências vivenciadas na família de origem, na família atual e nos
ambientes extrafamiliares, assim como as perdas que ocorreram ao longo do
processo. Além desses, foram referidas como estratégias de conciliação entre o
mundo do trabalho e a vida familiar a flexibilidade no horário de trabalho, entre outras.
A partir desses resultados foram apontados indicativos para a prática de
enfermagem tendo como foco o processo de tornar-se pai. Conclui-se pela
importância que os enfermeiros trabalhem no sentido de preparar o casal para a
transição para a paternidade por meio de uma assistência inclusiva. Da mesma forma, a
construção de grupos de pais e mães para discutir aspectos referentes aos cuidados
dos filhos também é importante, possibilitando um espaço de escuta para as dúvidas e
os anseios dos pais em relação à criação e à educação dos filhos, bem como a troca
de experiência entre os participantes. Esses aspectos poderão contribuir para um
maior envolvimento do pai nas questões familiares, favorecendo o estabelecimento de
vínculo precoce entre pai e filho.
Palavras-chave: Enfermagem. Família. Paternidade.

Abstract: Fatherhood is a constituent of the identity of the man, representing the
beginning of a new experience with family and social responsibilities inherent in the new
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role. It is a process that takes place gradually and cumulatively from the multiple
interactions experienced by man since long before the birth of their children. This study
focused on the construction of fatherhood, it is proposed to contribute to the
construction of knowledge in the field of nursing, concerning this subject, inserted in a
time of transition experienced by both families and nurses faced, also with the
need for reconstruction of care model that prioritizes women and children to a form of
care that includes the father. The overall objective of the study is to understand the
process of parenting in different stages of the lifecycle. Specifically aims to: 1)
investigate significant events experienced in intra-and extra-familial context, which
makes the man feel father, 2) identify priority needs and concerns, raised by parents in
fulfilling their role, in three stages of the cycle vital: adolescence, age and
productive old age, 3) identify strategies used by parents to reconcile their
professional activities with the creation and education of children; 4) indicative
pointing to the practice of family nursing, focusing on the process of making the
father in different stages of the lifecycle. This is an exploratory study with a qualitative
approach developed with a sample of 14 men aged between 16 and 61 years, living in
the city of Rio Grande / RS. Data were collected through in-depth interviews, using a
script with issues related to the thematic paternity in three stages of the lifecycle. The
interviews were recorded with the consent of the participants. The organization, analysis
and interpretation of data was performed based on a matrix constructed from the
theory of Bronfenbrenner bioecological and objectives of this study. The technique
was used to analyze textual discourse. The results of the study indicate the concerns
and needs of parents in relation to the world of work in relation to child care and
concerns about the future of their children. With regard to significant events were
shown the experiences in the family of origin, current family and extrafamilial
environments, as well as losses that occurred during the process. Besides these,
were mentioned as strategies to reconcile working life and family life flexibility in
working hours, among others. From these results were indicative pointed to nursing
practice focusing on the process of becoming a father. It concludes the importance that
nurses work towards the couple prepare for the transition to parenthood through an
inclusive service. Likewise, the construction group of parents to discuss issues related to
child care is also important, allowing a space for listening to the questions and concerns
of parents regarding the creation and education of children, as well as exchange of
experience among participants. These aspects may contribute to a greater father
involvement in family issues, favoring the establishment of an early bond between
father and son.
Key words: Fatherhood. Nursing. Family.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.argo.furg.br/bdtd/0000010302.pdf
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Orientador: Filho, Wilson Danilo Lunardi
Resumo: Este estudo teve por objetivo analisar o trabalho do enfermeiro sob a ótica da
produção de cuidados em saúde e do exercício da clínica. Para sua realização,
optou-se pela utilização do referencial filosófico de Deleuze e Guattari devido às
suas convicções acerca de um modo de pensar interconectado. Para tanto, foi
realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória, na forma de Estudo de Caso, em
uma unidade de internação cirúrgica de um hospital universitário, tendo como unidade
de análise um grupo de seis enfermeiros
dessa mesma unidade de internação.
Utilizou-se a observação não participante, a pesquisa documental e a entrevista em
profundidade como métodos de coleta de dados. Os dados foram analisados, de acordo
com a análise textual discursiva. O projeto dessa pesquisa, elaborado consoante às
diretrizes da Resolução196/96 do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovado sob
parecer n° 87/2012. Obteve-se como um dos principais resultados que o resgate da
clínica como saber pode ser um mecanismo de fortalecimento
da Enfermagem
capaz de propiciar um cuidar que, concomitantemente, legitima a autonomia e a
visibilidade
das ações
de
enfermagem. Verificou-se
que
o
modelo
clínico/biomédico de assistência traz em suas raízes conhecimentos advindos da
clínica como ciência arborífica que, quando incorporados ao trabalho do enfermeiro,
possibilitam cuidados resolutivos e coerentes às necessidades de saúde da clientela
assistida e ao contexto de trabalho. Os cuidados de enfermagem são instituídos pelo
enfermeiro de maneiras distintas e dependentes de conhecimento clínico: seja a
partir de conexões diretas com o paciente, assim como, com a criação de linhas de fuga
com outros membros da equipe de saúde multiprofissional. Atua como base para a
conexão de outros saberes e práticas que expandem o fazer do enfermeiro, por meio de
interligações com o ambiente. Deste modo, existe a formação de rizomas, por meio de
linhas de fuga que partem da própria estrutura arborífica. Os rizomas são
fundamentados e transformados, com base nas necessidades que emergem da
prática clínica do enfermeiro e demonstram a capacidade desse profissional de
superar o modelo clínico/biomédico hegemônico de assistência, confirmando a
tese
de que: o trabalho da enfermagem é organizado segundo duas
perspectivas interconectadas e interdependentes: a perspectiva do modelo clínico,
que compõe a estrutura-mestre da sua prática e equipara-se à estrutura arborescente
do referencial de Deleuze e Guattari, que é representada pelos saberes biológico,
fisiológico, patológico e farmacológico; e a perspectiva
caracterizada
por uma
estrutura rizomática, composta por elementos múltiplos e heterogêneos, que
pode ser representada por aspectos que interferem no ambiente em que o paciente
está inserido, seja no âmbito social, familiar, de trabalho, entre outros. Deste modo, o
modelo clínico de assistência organiza-se como uma estrutura centrada que
possibilita a resolutividade das necessidades biológicas e atua como base para a
conexão de outros saberes e práticas que expandem o fazer do enfermeiro, por
meio de interligações com o ambiente, resultando em uma prática clínica mais
próxima do que se considera/denomina integralidade.
Palavras-chave: Competência clínica. Habilidade clínica. Pesquisa em enfermagem de
prática clínica.
Abstract: This study aimed at analyzing the nurse's work in the perspective of
health care production and clinical practice. For carrying out this study, Deleuze
and Guattari's philosophical reference was chosen for their convictions about an
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interconnected way of thinking. Therefore, a qualitative and exploratory case study was
performed in a surgery unit of a university hospital, and a group of six nurses from this
unit were taken as unit of analysis. Data were collected through non-participant
observation,
documentary research and depth interview. They were analyzed
according to the discursive textual analysis. The project of this research was set
up in accordance with Resolution n. 196/96 of the National Health Council and
approved by the opinion n. 87/2012. One of the main results indicated that the revival of
clinical practice as knowledge might be a strengthening mechanism in Nursing which
would provide a sort of health care which concurrently legitimates autonomy and
visibility of nursing actions. It was determined that the clinical/biomedical model of health
care has in its roots knowledges based on clinical practice as an arborescent science.
When such knowledges are incorporated in the nurse's work, they enable resolutive
health care which is coherent to clientele's health needs and to the work context.
Nursing cares are distinctively instituted by the nurse and depend on clinical knowledge
from direct connections with patients as well as by creating lines of flight with other
members of the multi professional health team. The clinical model of health care acts as
a basis for the connection of other knowledges and practices which expand the nurse's
practices through interconnections with the working environment. This way, the creation
of rhizomes occurs through lines of flight which comes from the very arborescent
structure. The rhizomes are founded and transformed according to the needs which
arise from the nurse's clinical practice and show the professional's capacity to
overcome the hegemonic clinical/biomedical model of health care. This confirms the
thesis that the nursing work is organized according to two interconnected and
interdependent perspectives. First, the perspective of clinical model, which forms the
main structure of the nursing practice and is on the level with the arborescent
structure of Deleuze and Guattari's referential, which on its turn is represented by
biological, physiological, pathological and pharmacological knowledges. Second, the
perspective characterized by a rhizomatic structure, formed by multiple and
heterogeneous elements, which can be represented by the aspects that interfere
in patient's environment - be it social, family, work or other. This way, the clinical model
of health care is organized as a centralized structure that enables resolutivity of
biological needs and acts as a basis for connecting other knowledges and practices that
expand the nurse's practice through interconnections with the work environment. As a
result, clinical practice gets closer to what is considered as or called integrality.
Key words: Clinical competence. Clinical skill. Research in clinical practice nursing.
Acesso remoto ao texto integral:
https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sab/arquivos/bdtd/0000010300.pdf
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cateter percutâneo em neonatos: ensaio clínico
randomizado de superioridade
Efetividade de um programa de ensino para o cuidado
domiciliar de pacientes submetidos à prostatectomia
radical: ensaio clínico randomizado
Elaboração e validação de vídeo educativo para
promoção da autoeficácia materna na prevenção da
diarreia infantil
Enfermeiro na educação em hemovigilância:
conhecimento, atitudes e práticas (O)
Ensaio clínico sobre o efeito da acumputura no nível de
ansiedade de mães de prematuros em processo de
lactação
Ensinar e aprender na consulta de enfermagem entre
clientes e enfermeiros no tratamento por braquiterapia
ginecológica: uma abordagem fenomenológica (O)
Ensino do processo d enfermagem: produção do
conhecimento da pós-graduação no Brasil de 20042009
Ensino-aprendizagem de enfermagem em simulação
clínica: desenvolvendo competência profissional para
prevenção de úlceras por pressão
Escala de avaliação de risco para o desenvolvimento
de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico:
construção e validação
Escolhas, caminhos e cuidados: o intinerário
terapêutico de criança com Fibrose Cística
Estado de saúde e adesão ao tratamento de pacientes
atendidos em ambulatório especializado em
anticoagulação oral
Estilo de vida e sua associação com a longevidade de
idosos muito velhos de Aracaju, SE
Estratégias de implementação do processo de
enfermagem: contribuições de estudantes de
enfermagem nos ambientes de prática de ensino e
assistência
Estresse, modos de enfrentamento e aceitação da
doença de pessoas com diabetes mellitus tipo 2
participantes de um programa educativo com o
envolvimento do familiar: ensaio clínico randomizado
Experiência de professoras da educação infantil no
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processo de inclusão escolar de crianças com
síndrome de Down
Experiência do adoecimento de mulheres e homens
com doença falciforme
Experiência materna no cuidado do filho dependente
de tecnologia (A)
Expressão da ética nas práticas de profissionais da
saúde no contexto de unidades de internação
hospitalar (A)
Fatores preditores da esperança em pacientes com
câncer de mama em tratamento quimioterápico
Fenômenos de enfermagem identificados por
enfermeiros em um caso clínico: considerações à luz
das classificações da NANDA-I, NOC e NIC e a CIPE
Fragilidade em idosos institucionalizados: aplicação da
Edmonton Frail Scale associada à independência
funcional
Gerência do cuidado de enfermagem: incorporando
melhores práticas em uma unidade de terapia intensiva
neonatal
Gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde
gerados em serviço de atendimento pre-hospitalar
móvel em um municípios do interior de SP
Gestão de pessoas em hospitais universitários:
situação atual e tendências
Hipermídia educacional para o ensino das doenças
sexualmente transmissíveis:construção, validação e
avaliação
Impacto dos efeitos biomecânicos na saúde
ocupacional da enfermagem
Incontinência urinária na mulher idosa hospitalizada:
desafios para a assistência de enfermagem
Infecção pelo vírus da hepatite B, HIV e cobertura
vacinal em profissionais do sexo feminino em Teresina
- PI
Integração ensino-serviço em experiências do Prósaúde na enfermagem/SC:estratégias para a
consolidação da atenção básica à saúde (A)
Integração ensino-serviço: movimentos das instâncias
de gestão nos processos de reorientação da formação
profissional na saúde
Intervenção educativa sobre a Medida Indireta da
Pressão Arterial para profissionais de enfermagem:
uma proposta para a segurança do paciente
Intervenção educativa sobre automonitorização da
glicemia capilar no domicílio, para controle metabólico
de pessoas com diabetes mellitus.
Intervenções de enfermagem propostas pela nursing
interventions classification (NIC) para o diagnóstico de
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enfermagem integridade da pele prejudicada em
recém-nascidos
Itinerário terapêutico da criança com tuberculose no
Espírito Santo
Leite humano e a sacarose 25% no alívio da dor em
prematuros submetidos ao exame de fundo de olho:
ensaio clínico randomizado (O)
Liderança em enfermagem na prevenção e controle de
infecções nos pacientes com câncer
Módulo específico do instrumento DISABKIDS de
avaliação de qualidade de vida relacionado à saúde de
crianças e adolescentes que vivem com HIV
Narrativas de mulheres mães infectadas pelo HIV
Nexos e circunstâncias na vitória do Conselho
Regional de Enfermagem em Santa Catarina ( 1975 1986)
Nível sérico de ciclosporina no transplante de célulastronco hematopoéticas: influência do intervalo de
tempo entre a interrupção da infusão e a obtenção das
amostras de sangue considerando a via de coleta e o
volume de descarte - ensaio clínico randomiz
Padrões de conhecimentos em enfermagem que
fundamentam as intervenções de enfermagem no
curso da aprendizagm do cuidado
Pais doadores no transplante hepático pediátrico
Parada cardíaca extra-hospitalar: resultados dos
atendimentos realizados pelo serviço de atendimento
móvel de urgência de Belo Horizonte de 2006 a 2010
Parâmetros limnológicos, metais e bioagentes
patogênicos na Bacia Hidrográfica no Pardo: Avaliação
de risco à saúde humana e análise multivariada
Paternidade em diferentes etapas do ciclo vital:
contribuições para enfermagem (A)
Percepção da dor na experiência de câncer infantojuvenil (A)
Percepção da nutriz sobre os (des)confortos da prática
do aleitamento materno (A)
Percurso do usuário no sistema de saúde:
desempenho dos serviços de saúde para o diagnóstico
da tuberculose em Ribeirão Preto
Perda do filho, doação de leite humano e luto familiar
Polimorfismo do HLA-G na coinfecção do HIV/HCV
Prática do professor na tutoria do curso de graduação
em Enfermagem do Centro Universitário Serra dos
Órgãos (UNIFESO) - à luz da concepção de cultura de
John B. Thompson (A)
Práticas cotidianas do serviço de atendimento móvel
de urgência
Práxis: tecnologia de gestão de unidades de internação
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hospitalares
Prevalência da Síndrome Metabólica entre
trabalhadores das equipes médicas e de enfermagem
de um hospital do Paraná e sua associação com
estresse ocupacional, ansiedade e depressão
Processo de tomada de decisão da mulher obesa pela
cirurgia bariátrica: uma abordagem compreensiva (O)
Produção de saúde socioambiental: integralidade da
saúde e mutualidade do trabalho entre equipes da
saúde e grupos organizados da comunidade
Produção do conhecimento em enfermagem de Brasil
e de Portugal: um olhar a partir de pressuspostos
bachelardianos
Programa educativo com seguimento por telefone para
pacientes submetidos à intervenção percutânea:
ensaio clínico controlado e aleatorizado
Promoção da saúde mental de adolescentes renais
crônicos: a tecnologia leve no cuidado em enfermagem
Proposição sobre a formação e a identidade docente
em enfemagem
Propriedades psicométricas de dois instrumentos para
avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde
em mulheres com câncer de colo de útero
Puerpério de alto risco e cuidado de enfermagem:
influência no poder vital das mulheres
Qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/aids e
sua associação com aspectos sócio-demográficos,
clínicos, psicoemocionais e adesão ao tratamento
Qualidade de vida e fragilidade em idosos que residem
em comunidades
Qualidade de vida relacionada à saúde e condições de
trabalho dos enfermeiros de unidade de terapia
intensiva do município de São Paulo
Qualidade de vida relacionada à saúde e retorno ao
trabalho de vítimas de acidentes de trânsito
Rede de apoio social de adolescentes usuários de
drogas atendidos em um serviço especializado
ambulatorial em Ribeirão Preto/SP
Rede de atenção à saúde para o cuidado à pessoa
idosa na atenção primária: um modelo teórico (A)
Rede de interação para sustentar as relações
interpessoais na equipe de enfermagem: plano de
ação para o processo de comunicação
Repercussão da expansão de cursos de graduação em
enfermagem nas práticas de ensino/aprendizagem nos
serviços de saúde
Representação social de profissionais de saúde sobre
aspectos emocionais relacionados ao diabetes mellitus
Representações de profissionais da saúde mental
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sobre sexualidade de pessoas com transtornos
mentais
Representações sociais de adolescentes e mulheres
jovens acerca da infecção pelo papilomavírus humano:
repercussões sob a perspectiva da vulnerabilidade e
suas implicações na enfermagem
Representações sociais de jovens sobre sexo:
dialogando com a sexualidade e a prevenção ao
HIV/AIDS
Representações sociais de mulheres que vivem com o
HIV/AIDS sobre AIDS, HIV e cuidado de enfermagem
Resíduos de serviços de saúde em hemocentro:
gerenciamento e avaliação do desempenho de
tratamento de bolsas de sangue por autoclave
Revelando as práticas de liderança do enfermeiro no
complexo contexto da Atenção Básica à Saúde
Revisão do diagnóstico de enfermagem processos
familiares disfuncionais relacionados a abuso de álcool
Risco de quedas: aplicabilidade de intervenções de
enfermagem da NIC em adultos e idosos
hospitalizados
Satisfação dos usuários e dos profissionais do Centro
Integrado de Diabetes e Hipertensão de Barbalha-CE
Saúde reprodutiva das mulheres portadoras e exportadoras de hanseníase em uma capital do
Nordeste-Brasil. (A)
Segurança do paciente em unidades de terapia
intensiva: estresse, coping e burnout da equipe de
enfermagem e ocorrência de eventos adversos e
incidentes
Sendo um multiplicador de valores e práticas para a
(des) continuidade do método canguru na unidade de
terapia intensiva neonatal: subsídios para a gerência
do cuidado de enfermagem
Sentido da vida:vivências dos cuidados de enfermeiros
à pessoa no processo de morte e morrer
Sentidos do trabalho de enfermagem no contexto do
centro cirurgico oncológico (Os)
Sentidos e significados da prevenção de queimaduras
no ambiente doméstico, atribuídos por famílias de
crianças vítimas de queimaduras: um estudo
etnográfico
Sentidos que fundam modos de ser de gestantes na
prevenção do câncer do colo do útero
Significado da doação de sangue para o não doador:
implicações para a atuação do enfermeiro na
hemoterapia (O)
Significado de amamentar para mulheres residentes
em uma comunidade de alta vulnerabilidade social no
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interior de Alagoas
Significados do uso de álcool e tabaco entre
profissionais de saúde e a assistência prestada aos
usuários da atenção primária em saúde
Sobreposição no aprazamento de medicamentos para
idosos cardiopatas hospitalizados
Subjetividade do profissional da saúde pósreestruturação produtiva (A)
Subnotificação de acidentes com material biológico
pela equipe de enfemagem: um estudo caso-controle
Tempos difíceis: familiares vivenciando o processo de
morrer no mundo do hospital
Trabalho da enfermeira no programa saúde da família
em Floriano (PI) (O)
Tradução, adaptação e validação da Mishel
Uncertainty in Illness Scale for Family Members de
pessoas com paraplegia
Trajetória de gestantes/puéperas em uma unidade de
cardiologia fetal de um hospital filantrópico: uma
abordagem etnográfica
Trajetória de mulheres com câncer de mama: dos
sinais e sintomas ao tratamento
Trauma and injury severity score: análise de novos
ajustes no índice
Trauma por acidente de trânsito no idoso: fatores de
risco e consequência
Uso de ambientes virtuais de aprendizagem, como
estratégia de ensino, por meio da metodologia
Webquest em Cursos de Graduação em Enfermagem
(O)
Validação do instrumento DISABKIDS- módulo fibrose
cística para crianças e adolescentes brasileiros
Validação do questionário de avaliação da sobrecarga
do cuidador informal em uma amostra de cuidadores
brasileiros
Validação dos resultados de enfermagem estado de
deglutição e prevenção da aspiração em pacientes
após acidente vascular cerebral
Validação para crianças e adolescentes brasileiros do
instrumento de mensuração de Qualidade de Vida
relacionada à saúde- DISABKIDS- Módulo Dermatite
Atópica.
Valores sociais e valores associados ao consumo de
drogas entre jovens de diferentes grupos sociais na
cidade de Santo André - São Paulo: uma análise de
representações cotidianas
Violência da sexualidade: representações sociais de
pessoas soropositivas para o HTLV
Violência de gênero contra a mulher grávida
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perpetrada pelo parceiro íntimo: análise à luz da teoria
de Levine
Violência envolvendo adolescentes estudantes na
tríplice fronteira: Brasil-Paraguai-Argentina
Visão dos docentes e discentes de enfermagem sobre
o processo de morte morrer e a finitude da vida:
desenvolvimento de uma pesquisa-ação.
Vulnerabilidade de crianças no contexto das famílias
que vivem com HIV/AIDS
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5604, 14982, 18860
6727, 16463, 18904
4526, 13742, 18547
5489, 14762, 18918
5811, 15296, 18885
15641, 18582
18664
3011, 12145, 18619
4286, 13490, 18667
4180, 13380, 19067
5381, 14620, 18466
3041, 12175, 18765
18703
6209, 15918, 18879
18652
5797, 15283, 17579, 18830
18651
18632
18709
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Costa
Vasconcelos, Ana Paula Lemos
Vasconcelos, Josilene de Melo Buriti
Vasters, Gabriela Pereira
Vendruscolo, Carine
Veras,Vívian Saraiva
Viana, Maria Corina Amaral
Vieira, Liliana Batista
Vituri, Dagmar Willamowius

19034
1629, 10766, 18680
6554, 16287, 18722
18912
18682
1584, 10721, 18618
18644
5568, 14944, 18717
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Índice por Assunto

Assunto
Absenteísmo

Acesso aos serviços de saúde

Acidente vascular cerebral
Acidentes de trânsito

Acidentes por queda
Acupuntura auricular
Adaptação psicológica

Adesão à medicação

Adesão ao tratamento
Adesão medicamentosa
Administração de recursos humanos

Administração de serviços de saúde

Administração e organização
hospitalar

Nº de Classificação

1973, 2108, 2477, 3039, 3107, 3742,
3744, 4895, 5715, 5973, 6305, 6753,
6776, 6820, 17391, 17437, 17444,
17462, 17988, 18055, 18324, 18739,
19111
2449, 2752, 3108, 3417, 3752, 3841,
4113, 4550, 4580, 4751, 4950, 5009,
5126, 5155, 5156, 5229, 5750, 5761,
5768, 5801, 5848, 6031, 6084, 6123,
6124, 6147, 6179, 6254, 6324, 6342,
6382, 6637, 6664, 6713, 6846, 6855,
6859, 6926, 6939, 7093, 7110, 17210,
17259, 17852, 17887, 17900, 18076,
18553, 18557, 18806, 18835, 18872,
19141
7033, 17077, 17593, 17782, 18035,
18892, 19025
1594, 1630, 1636, 1825, 1829, 1996,
2016, 2227, 2337, 2796, 3381, 3387,
3581, 3867, 3883, 4354, 4362, 4652,
4847, 5579, 5677, 5865, 6388, 6701,
7982, 17438, 17510, 18569, 18724,
19033
17606, 18700
18599, 18852
1886, 2122, 4297, 4639, 4992, 5008,
5227, 5250, 6094, 6462, 18558,
19114, 19132
6109, 6255, 6393, 6574, 6580, 6620,
6622, 6764, 6839, 6915, 7057, 7091,
7162, 17090, 17754, 17794, 18278,
18578, 18666, 18704, 18745, 18769,
18942, 19071
18319, 18547
18644
4214, 4215, 4828, 4897, 4898, 5160,
5839, 5907, 5924, 6082, 6673, 7712,
18414, 18820
2990, 3696, 3745, 3986, 4134, 4152,
4358, 4743, 4961, 4998, 5266, 5496,
5516, 5607, 5622, 5809, 5958, 6051,
6390, 6400, 6492, 17030, 17696,
18820
18913
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Administração pública
Adolescente

Agentes Comunitários de Saúde
Água superficial
Álcool
Álcool etílico
Alcoolismo

5424, 18205, 19080
3927, 3930, 3933, 3947, 3969, 3975,
4000, 4061, 4105, 4151, 4156, 4170,
4184, 4260, 4282, 4316, 4382, 4388,
4424, 4454, 4464, 4467, 4541, 4660,
4662, 4676, 4684, 4685, 4721, 4741,
4774, 4805, 4815, 4817, 4888, 4889,
4912, 4969, 4976, 4978, 5007, 5018,
5019, 5027, 5037, 5042, 5043, 5047,
5060, 5077, 5090, 5110, 5119, 5131,
5169, 5173, 5176, 5197, 5198, 5201,
5214, 5216, 5243, 5251, 5268, 5296,
5304, 5305, 5351, 5361, 5409, 5410,
5412, 5444, 5475, 5538, 5543, 5548,
5562, 5563, 5572, 5609, 5666, 5670,
5682, 5722, 5725, 5729, 5744, 5762,
5802, 5832, 5840, 5851, 5852, 5877,
5898, 5902, 5962, 5970, 5997, 6037,
6058, 6099, 6103, 6120, 6159, 6166,
6189, 6208, 6209, 6313, 6326, 6330,
6344, 6346, 6371, 6377, 6386, 6427,
6429, 6450, 6452, 6468, 6474, 6481,
6482, 6488, 6507, 6509, 6546, 6553,
6554, 6569, 6621, 6632, 6647, 6659,
6662, 6682, 6704, 6728, 6745, 6747,
6779, 6851, 6864, 6941, 6979, 6992,
7152, 7653, 7658, 7666, 7908, 7912,
17014, 17050, 17076, 17247, 17323,
17324, 17358, 17395, 17486, 17599,
17638, 17667, 17853, 17862, 17993,
18046, 18091, 18144, 18191, 18195,
18197, 18271, 18301, 18303, 18307,
18401, 18631, 18639, 18662, 18707,
18719, 18768, 18880, 19064, 19092,
19123, 19146, 6996, 7062, 7650,
7680, 17263, 17488, 17608, 17611,
17990, 18185, 18223, 18315, 18362,
18722, 18783, 18959, 19076, 19082
18623, 18785
18601
7982, 17226, 17699, 17731, 18592
19046
1448, 1589, 1734, 1761, 2104, 2247,
2556, 2562, 2706, 2761, 2855, 3134,
3232, 3340, 3447, 3462, 3479, 3491,
3500, 3541, 3767, 3963, 4028, 4060,
4216, 4267, 4366, 4583, 4652, 5178,
5260, 5309, 5442, 5680, 5727, 6182,
6429, 6474, 6519, 6561, 6572, 6593,
6625, 6681, 6682, 6721, 6764, 6813,

1142

Aleitamento materno

Alta do paciente

Alto risco
Amamentação

Ambientes virtuais de aprendizagem
Analgesia
Análise multinível
Anemia ferropriva
Ansiedade

Anticoagulantes

6924, 6964, 6990, 7031, 7141, 7949,
7951, 16994, 17226, 17542, 17702,
17703, 17731, 17808, 18600, 18946,
19128
1466, 1600, 1628, 1681, 1698, 1845,
1890, 2011, 2035, 2082, 2139, 2148,
2176, 2295, 2439, 2478, 2494, 2518,
2561, 2578, 2656, 2693, 2777, 2808,
2889, 2984, 3102, 3110, 3140, 3221,
3253, 3341, 3382, 3440, 3446, 3501,
3614, 3620, 3646, 4009, 4163, 4171,
4239, 4254, 4347, 4417, 4432, 4506,
4513, 4651, 4656, 4660, 4704, 4736,
4770, 4934, 4941, 4960, 5073, 5134,
5146, 5156, 5220, 5379, 5391, 5439,
5503, 5505, 5591, 5592, 5631, 5633,
5673, 5739, 5764, 5901, 5906, 5972,
5980, 6223, 6426, 6456, 6569, 6639,
6644, 6715, 6755, 6876, 6961, 6971,
7165, 8076, 8097, 8098, 8099, 8100,
8101, 8102, 8103, 8105, 8108, 8638,
13079, 15167, 17203, 17295, 17497,
17694, 17739, 17759, 18011, 18022,
18150, 18217, 18268, 18374, 18451,
18602, 18707, 18845, 18947, 19056,
19065, 19066, 19067, 19101, 19102,
19107
1667, 1800, 2071, 2362, 2525, 2532,
2981, 3101, 3140, 3873, 5141, 5272,
5395, 6149, 6201, 6288, 6449, 6736,
6755, 6809, 6975, 17496, 18277,
18306, 18379, 18621
19014
6977, 7029, 8097, 8098, 8099, 8100,
8101, 8102, 8106, 8108, 15167,
17022, 17161, 18110, 18631, 18658
6987, 18706
1857, 2785, 2804, 2974, 3381, 3484,
4689, 4886, 5174, 5635, 7078, 18814
18875
3351, 4433, 5557, 5558, 5999, 6130,
6214, 6727, 17761, 18904
1598, 1805, 2312, 2479, 2593, 2984,
3099, 3101, 3114, 3125, 3156, 3200,
3715, 3720, 3780, 3873, 3988, 4402,
4782, 4841, 4951, 5263, 5287, 5507,
6063, 6086, 6404, 6437, 6698, 6970,
6980, 7108, 17477, 18086, 18595,
18599, 18710, 18775
6053, 6054, 6574, 18666, 18710,
1143

Anticoncepção

Antropologia cultural

Antropometria

Apoio social

Aprendizagem

18718
1492, 1578, 1617, 1790, 2152, 2201,
2277, 2305, 2608, 2819, 4083, 5131,
6168, 6304, 6344, 6370, 6373, 17551,
17753, 18021, 18651
1969, 1992, 2033, 2073, 2135, 2145,
2147, 2152, 2157, 2175, 2284, 2305,
2308, 2409, 2432, 2439, 2442, 2443,
2463, 2625, 2646, 2661, 2747, 2765,
2877, 2880, 2894, 2914, 2915, 3068,
3071, 3080, 3126, 3128, 3129, 3164,
3258, 3275, 3280, 3312, 3372, 3376,
3377, 3378, 3481, 3590, 3596, 3597,
3637, 3647, 3677, 3764, 3801, 3961,
4083, 4119, 4346, 4408, 4549, 4566,
4570, 4806, 4809, 5076, 5271, 5375,
5506, 5690, 5707, 5861, 5931, 6014,
6035, 6118, 6393, 6464, 6633, 6638,
6653, 6717, 6720, 18952, 19144
3344, 4003, 4099, 4567, 5487, 5684,
6150, 6162, 17862, 17926, 18012,
19040
1884, 2284, 2494, 3310, 3316, 3396,
3492, 3499, 3570, 3683, 3758, 3762,
3784, 3827, 3841, 3894, 3927, 3958,
4065, 4230, 4234, 4245, 4251, 4415,
4493, 4521, 4716, 4751, 4799, 4803,
4907, 4909, 5061, 5071, 5225, 5592,
5624, 5650, 5656, 5700, 5721, 5878,
5906, 5988, 6057, 6070, 6092, 6193,
6236, 6386, 6440, 6464, 6469, 6540,
6582, 6617, 6627, 6646, 6691, 6739,
6776, 6796, 6811, 6813, 6972, 7000,
7167, 17294, 17298, 17303, 17314,
17322, 17591, 17812, 18231, 18303,
18351, 18385, 18401, 18558, 18570,
18684, 18906
1871, 1890, 2039, 2057, 2090, 2113,
2149, 2158, 2261, 2265, 2319, 2454,
2474, 2554, 2555, 2592, 2734, 2741,
2770, 2824, 2978, 3000, 3055, 3184,
3212, 3231, 3353, 3398, 3416, 3453,
3510, 3548, 3622, 3642, 3643, 3644,
3671, 3720, 3794, 3798, 3802, 3832,
3844, 3871, 3886, 3887, 3990, 4067,
4165, 4217, 4283, 4368, 4390, 4443,
4601, 4622, 4649, 4664, 4776, 4878,
4894, 5046, 5082, 5093, 5099, 5170,
5184, 5320, 5321, 5495, 5544, 5612,
5657, 5661, 5722, 5886, 5936, 5954,

1144

Aspiração respiratória
Assistência ao paciente

Assistência domiciliar

Assistência pré-hospitalar
Atenção primária à saúde

6024, 6041, 6076, 6239, 6261, 6311,
6339, 6583, 6595, 6801, 6850, 6883,
7107, 17573, 17661, 17708, 17969,
17983, 18287, 18293, 18356, 18552,
18660, 19101, 19121
5911, 6508, 17096, 19025
2105, 2375, 2519, 2912, 2913, 3278,
3332, 3361, 3379, 3439, 3511, 3691,
3739, 3812, 3849, 3865, 3868, 3878,
3918, 4135, 4144, 4147, 4159, 4578,
4609, 4740, 4747, 4877, 4977, 5212,
5420, 5477, 5825, 5875, 5913, 5939,
5942, 6044, 6054, 6066, 6217, 6342,
6357, 6369, 6557, 6597, 6641, 6646,
6648, 6676, 6681, 6756, 6802, 7002,
17429, 17939, 18556
4214, 4597, 4607, 4667, 4890, 4911,
4943, 4980, 5041, 5064, 5091, 5121,
5236, 5330, 5427, 5461, 5465, 5531,
5731, 5738, 5883, 5904, 5969, 6118,
6221, 6335, 6347, 6417, 6419, 6602,
6642, 6697, 6709, 6723, 6755, 6797,
6812, 17253, 17286, 17325, 17467,
17516, 18709, 18622
5039, 5053, 5153, 5865, 6095, 6317,
6842, 16971, 18194, 18550, 18961
4045, 4101, 4120, 4147, 4293, 4317,
4357, 4404, 4529, 4550, 4565, 4566,
4602, 4785, 4812, 4842, 4843, 4893,
4911, 4950, 4986, 4990, 5001, 5024,
5042, 5044, 5084, 5089, 5155, 5166,
5167, 5168, 5183, 5203, 5204, 5211,
5213, 5266, 5330, 5372, 5467, 5482,
5488, 5491, 5516, 5557, 5559, 5585,
5593, 5603, 5638, 5650, 5693, 5695,
5716, 5723, 5750, 5755, 5758, 5761,
5768, 5776, 5797, 5814, 5814, 5819,
5845, 5873, 5968, 5993, 6017, 6019,
6031, 6034, 6051, 6060, 6066, 6081,
6084, 6085, 6089, 6107, 6122, 6132,
6137, 6147, 6169, 6193, 6201, 6218,
6219, 6230, 6248, 6263, 6274, 6320,
6324, 6327, 6328, 6339, 6366, 6434,
6438, 6439, 6440, 6445, 6446, 6457,
6557, 6558, 6573, 6577, 6579, 6612,
6614, 6619, 6632, 6637, 6640, 6652,
6666, 6667, 6679, 6778, 6782, 6783,
6784, 6802, 6811, 6821, 6844, 6848,
6849, 6852, 6855, 6904, 6958, 6961,
6969, 6982, 6992, 7028, 7037, 7054,
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Atitude frente à morte

Atitudes e prática em saúde
Atividade física
Atividades cotidianas

Atributos da atenção primária à saúde
Auditoria de enfermagem
Auriculoterapia
Autoeficácia
Automonitorização da glicemia
Avaliação da dor
Avaliação de processos e resultados
(cuidados de saúde)
Avaliação de resultados
Avaliação de risco

7059, 7137, 8032, 8033, 15404,
16997, 17094, 17113, 17153, 17173,
17178, 17182, 17277, 17280, 17299,
17392, 17498, 17505, 17534, 17587,
17615, 17624, 17629, 17633, 17636,
17682, 17696, 17754, 17793, 17797,
17809, 17837, 17894, 17902, 17910,
17924, 17934, 17958, 17965, 17974,
17977, 17996, 18048, 18065, 18106,
18109, 18160, 18193, 18207, 18212,
18214, 18219, 18282, 18295, 18299,
18352, 18384, 18392, 18623, 18626,
18649, 18668, 18677, 18726, 18741,
18755, 18773, 18782, 18785, 18795,
18798, 18832, 18835, 18857, 18889,
18894, 18905, 18911, 18961, 18965,
19018, 19019, 19058, 19061, 19099,
19107, 19108, 18326, 18714
1899, 2002, 2142, 2151, 2352, 2482,
2844, 2952, 3031, 3286, 3298, 3436,
3569, 3668, 3675, 3678, 3777, 3861,
4037, 4381, 4569, 4572, 5416, 5566,
5647, 5938, 6029, 6548, 6761, 17401,
17827, 19069
17115, 17844, 17929, 18780, 18874,
19004, 17702, 18579, 19027
7044, 18104, 18111, 18734, 19133
1459, 1501, 1568, 1840, 1864, 1897,
1966, 2136, 2287, 2343, 2403, 2462,
2528, 2559, 2705, 2730, 3070, 3219,
3233, 3411, 3470, 3552, 3639, 3651,
3759, 3999, 4253, 4274, 4442, 4586,
4591, 4635, 4751, 4836, 5028, 5041,
5085, 5098, 5158, 5236, 5254, 5257,
5290, 5358, 5409, 5490, 5981, 6246,
6333, 6367, 6386, 6528, 6538, 6552,
6613, 6635, 6750, 17067, 17937,
17971, 17972, 18652
18557
3964, 4344, 4498, 4939, 4998, 5222,
6229, 6444, 18717
18852
18022, 19026
6545, 18682
17380, 18563, 19105
1510, 1514, 1601, 1603, 1624, 2691,
3521, 3821, 3928, 3964, 4104, 4177,
4263, 4298, 4763, 4995, 5569, 18891
18916
18601, 18958
1146

Avaliação de serviços
Avaliação de serviços de saúde

Avaliação em saúde

Biomecânica
Braquiterapia
Câncer

Câncer de mama

Câncer de próstata
Câncer do colo do útero
Captação de órgãos e tecidos
Cateterismo venoso central

Centro de embelezamento e estética
Ciclosporina
Cirurgia bariátrica

Cirurgia cardíaca

Classificação

18827
3928, 4038, 4363, 4445, 4460, 4681,
4986, 5045, 5089, 5167, 5610, 5624,
5653, 5758, 5848, 5989, 5991, 6081,
6321, 6324, 6407, 6426, 6433, 6445,
6557, 6600, 6672, 6723, 6844, 6846,
6969, 6988, 7036, 7067, 7113, 15404,
17148, 17174, 17613, 17624, 17716,
17723, 17749, 18048, 18275, 18398,
18620, 18664, 18726, 18743, 18798,
18812, 19018, 18065, 18891
4797, 5211, 5229, 5581, 5681, 5732,
5763, 6100, 6120, 6361, 6423, 6543,
6609, 6619, 6784, 6785, 6897, 7073,
17039, 17093, 17185, 17505, 17682,
17871, 18010, 18078, 18156, 18214,
18240, 18572, 18622, 18818, 18823,
19028, 19085, 19139
18973
3474, 4209, 5072, 5250, 18581
7956, 17170, 17380, 17601, 17667,
17979, 18271, 18598, 18611, 18671,
18703, 18887, 18977, 19092, 19103
17539, 17660, 17677, 18008, 18135,
18228, 18239, 18329, 18583, 18963,
19115
18255, 18621
18669, 18670, 19091
18618
2340, 2341, 2394, 2841, 3000, 3543,
3799, 3868, 4367, 4377, 4554, 4982,
5187, 5314, 5600, 5718, 6245, 6422,
6471, 6828, 6974, 7102, 7147, 17254,
17260, 17717, 18234, 18375, 18737,
19044
18688, 18756
18663
4877, 4906, 5008, 5500, 5828, 6266,
6430, 6757, 17073, 18176, 18408,
18908
1478, 1567, 1966, 2025, 2080, 2085,
3537, 3545, 3583, 6984, 17764,
17842, 18284, 18869, 19006, 19105
1449, 1456, 1627, 1643, 2299, 2357,
2479, 2587, 2595, 2606, 2835, 3189,
3198, 3423, 3493, 3526, 3591, 3691,
3825, 4178, 4478, 4527, 4528, 4859,
4914, 4953, 4968, 5277, 5481, 5629,
5856, 5889, 6095, 6127, 6131, 6173,
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Classificação Internacional de
Funcionalidade Incapacidade e Saúde
Competência
Competência clínica
Competência profissional

Comunicação

Comunidade
Conforto humano
Conhecimento

6268, 6269, 6749, 6841, 6899, 15159,
15784, 17012, 17193, 17461, 17922,
17943, 18269, 18681, 18700
18917
18931
2351, 3652, 3676, 4718, 6648, 18879
1512, 2512, 2576, 2963, 3133, 3239,
3263, 3375, 3407, 3539, 3619, 3673,
3685, 3689, 3690, 3775, 3798, 3886,
3973, 4190, 4193, 4243, 4357, 4456,
4488, 4504, 4816, 4832, 4865, 5168,
5169, 5183, 5318, 5349, 5355, 5417,
5420, 5607, 5626, 5654, 5693, 5734,
5735, 5747, 5893, 5928, 5941, 5971,
6006, 6007, 6064, 6115, 6117, 6417,
6421, 6506, 6516, 6568, 6603, 6612,
6652, 6673, 6848, 7028, 7059, 7098,
17306, 17732, 17831, 17850, 18236,
18352, 18384, 18627, 18709, 19053
1432, 1539, 1604, 1640, 1678, 1793,
1848, 1881, 1902, 1948, 1986, 1989,
2039, 2116, 2206, 2237, 2263, 2268,
2274, 2393, 2436, 2445, 2466, 2518,
2531, 2573, 2579, 2684, 2862, 2892,
2920, 3056, 3353, 3480, 3622, 3670,
3787, 3878, 3886, 3923, 3944, 4058,
4067, 4114, 4191, 4303, 4389, 4558,
4594, 4599, 4826, 4871, 4976, 5000,
5017, 5020, 5235, 5260, 5265, 5378,
5464, 5665, 5753, 5792, 6060, 6157,
6217, 6227, 6281, 6327, 6424, 6529,
6604, 6726, 6872, 7154, 13080,
13081, 14882, 17196, 17340, 17366,
17386, 17597, 17730, 17748, 17800,
17941, 18002, 18026, 18207, 18387,
18598, 18615, 18920, 19008, 19048,
19103
7650, 17342, 17593, 17669, 17976,
18177, 18561
19066
1477, 1480, 1498, 1525, 1526, 1529,
1541, 1552, 1554, 1558, 1561, 1617,
1668, 1691, 1790, 1801, 1809, 1849,
2213, 2260, 2345, 2368, 2388, 2389,
2405, 2427, 2510, 2617, 2700, 2738,
2748, 2749, 2770, 2816, 2819, 2845,
2858, 2939, 2945, 3546, 3613, 3622,
3660, 3774, 3986, 3996, 4062, 4067,
4073, 4161, 4217, 4244, 4625, 4665,
1148

Conhecimentos em saúde
Consumo de alimentos
Continuidade da atenção
Coordenação
Criança

4779, 4794, 5151, 5572, 5784, 5870,
6106, 6154, 6476, 6591, 6895, 6909,
6957, 7174, 17064, 17150, 17178,
17377, 17641, 17961, 18034, 18148,
18239, 18458, 18578, 18579, 17078,
17115, 17793, 17844, 17929, 17931,
18410, 18608, 18780, 18874, 19004
19027
4788, 6068, 6128, 6172, 6319, 6858,
17177, 17862, 17906, 17910, 18875
18817
18668
1426, 1480, 1564, 1581, 1625, 1651,
1707, 1712, 1718, 1735, 1750, 1783,
1794, 1852, 1897, 1953, 2019, 2048,
2070, 2086, 2100, 2133, 2134, 2179,
2200, 2227, 2230, 2298, 2528, 2559,
2573, 2590, 2646, 2743, 2821, 2843,
2904, 2916, 3000, 3027, 3068, 3091,
3155, 3160, 3208, 3221, 3264, 3272,
3278, 3290, 3310, 3328, 3344, 3385,
3391, 3397, 3410, 3422, 3435, 3443,
3475, 3491, 3504, 3518, 3534, 3549,
3612, 3615, 3617, 3621, 3641, 3678,
3721, 3723, 3728, 3735, 3737, 3771,
3828, 3848, 3857, 3859, 3868, 3892,
3907, 3911, 3933, 3946, 3963, 3967,
3975, 3976, 3977, 3980, 3996, 3997,
4004, 4061, 4064, 4118, 4168, 4231,
4237, 4241, 4267, 4277, 4286, 4343,
4374, 4388, 4391, 4430, 4433, 4438,
4447, 4454, 4464, 4485, 4487, 4631,
4632, 4642, 4672, 4682, 4683, 4688,
4721, 4728, 4741, 4774, 4775, 4805,
4817, 4825, 4839, 4858, 4868, 4920,
4978, 5018, 5046, 5047, 5061, 5074,
5075, 5098, 5110, 5112, 5119, 5175,
5176, 5198, 5201, 5241, 5251, 5285,
5289, 5291, 5292, 5342, 5361, 5363,
5368, 5373, 5385, 5409, 5410, 5428,
5504, 5535, 5555, 5557, 5628, 5634,
5647, 5656, 5670, 5673, 5704, 5720,
5722, 5733, 5739, 5744, 5746, 5782,
5793, 5798, 5814, 5855, 5881, 5917,
5966, 5974, 5978, 5982, 6034, 6036,
6037, 6039, 6046, 6058, 6059, 6062,
6077, 6101, 6103, 6110, 6120, 6130,
6156, 6159, 6162, 6165, 6170, 6187,
6189, 6201, 6217, 6300, 6308, 6326,
6346, 6368, 6385, 6422, 6442, 6461,
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Cuidado

Cuidado pré-natal

Cuidado de enfermagem

6463, 6510, 6518, 6546, 6566, 6605,
6621, 6638, 6639, 6647, 6680, 6697,
6728, 6740, 6745, 6747, 6761, 6767,
6979, 6992, 6996, 6998, 7875, 7908,
8122, 17010, 17014, 17050, 17054,
17057, 17068, 17198, 17215, 17222,
17268, 17382, 17396, 17480, 17510,
17576, 17594, 17615, 17628, 17632,
17638, 17667, 17755, 17805, 17812,
17835, 17862, 17866, 17936, 17979,
18168, 18191, 18257, 18271, 18311,
18551, 18591, 18643, 18661, 18662,
18703, 18723, 18786, 18880, 18882,
18898, 18901, 18902, 18921, 19002,
19021, 19023, 19081, 19103, 7845,
14211, 17051, 17217, 17488, 17608,
18559, 18604, 18959, 19076, 19125
7014, 17034, 17145, 17186, 17233,
17249, 17313, 17340, 17353, 17456,
17465, 17954, 18124, 18147, 18158,
18184, 18291, 18385, 18431, 18439,
18440, 18607, 18761, 18763, 18858,
18989, 19003, 19038, 19095
1567, 1598, 1652, 1776, 2025, 3376,
3432, 3445, 3477, 3511, 3517, 3567,
3661, 3707, 3726, 3733, 3863, 3941,
3991, 3995, 4104, 4105, 4148, 4293,
4379, 4393, 4458, 4466, 4478, 4481,
4510, 4577, 4657, 4700, 4725, 4740,
4946, 5007, 5045, 5096, 5148, 5155,
5169, 5225, 5348, 5352, 5359, 5375,
5418, 5451, 5606, 5645, 5654, 5693,
5735, 5873, 5874, 5882, 5893, 5919,
5970, 5999, 6297, 6321, 6342, 6379,
6446, 6531, 6568, 6612, 6627, 6664,
6718, 6727, 6792, 6819, 6878, 17086,
17235, 17245, 17744, 17871, 17967,
18125, 18139, 18260, 18426, 18904,
19022, 19089, 19127
1433, 1437, 1443, 1444, 1453, 1458,
1463, 1470, 1479, 1483, 1487, 1496,
1516, 1523, 1566, 1587, 1596, 1622,
1625, 1629, 1634, 1637, 1643, 1649,
1658, 1659, 1667, 1680, 1724, 1731,
1741, 1745, 1747, 1748, 1751, 1787,
1788, 1803, 1807, 1828, 1833, 1848,
1850, 1858, 1860, 1873, 1881, 1892,
1904, 1917, 1920, 1922, 1927, 1933,
1939, 1943, 1944, 1948, 1955, 2008,
2050, 2062, 2067, 2087, 2089, 2099,
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2100, 2105, 2114, 2131, 2132, 2137,
2138, 2140, 2147, 2157, 2169, 2183,
2187, 2188, 2197, 2203, 2204, 2224,
2226, 2231, 2247, 2251, 2259, 2262,
2266, 2273, 2276, 2279, 2280, 2282,
2293, 2305, 2333, 2335, 2358, 2361,
2374, 2375, 2377, 2384, 2394, 2428,
2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2440,
2441, 2442, 2443, 2444, 2446, 2447,
2462, 2467, 2469, 2470, 2471, 2481,
2486, 2487, 2488, 2490, 2491, 2492,
2502, 2505, 2508, 2509, 2513, 2515,
2517, 2520, 2522, 2524, 2529, 2538,
2546, 2547, 2569, 2575, 2577, 2581,
2590, 2594, 2601, 2620, 2622, 2625,
2627, 2633, 2650, 2652, 2661, 2665,
2672, 2674, 2675, 2687, 2688, 2690,
2692, 2697, 2701, 2707, 2709, 2712,
2713, 2715, 2718, 2719, 2723, 2727,
2728, 2731, 2736, 2765, 2767, 2773,
2778, 2784, 2801, 2808, 2831, 2835,
2847, 2849, 2853, 2855, 2867, 2870,
2873, 2876, 2885, 2887, 2890, 2896,
2908, 2909, 2912, 2913, 2918, 2920,
2923, 2939, 2960, 2961, 2963, 2972,
2980, 3004, 3011, 3013, 3014, 3017,
3027, 3034, 3037, 3061, 3064, 3069,
3071, 3074, 3082, 3086, 3100, 3123,
3126, 3128, 3143, 3146, 3148, 3155,
3156, 3172, 3180, 3183, 3192, 3198,
3212, 3226, 3234, 3243, 3267, 3273,
3279, 3284, 3286, 3290, 3291, 3293,
3297, 3298, 3300, 3301, 3305, 3313,
3314, 3318, 3326, 3327, 3329, 3330,
3332, 3333, 3357, 3358, 3359, 3360,
3361, 3364, 3365, 3368, 3377, 3400,
3401, 3405, 3409, 3411, 3435, 3436,
3439, 3448, 3455, 3463, 3473, 3474,
3478, 3480, 3485, 3487, 3510, 3513,
3519, 3533, 3534, 3536, 3537, 3545,
3550, 3551, 3554, 3561, 3564, 3566,
3568, 3571, 3584, 3604, 3615, 3617,
3621, 3627, 3630, 3636, 3647, 3648,
3652, 3655, 3662, 3666, 3668, 3670,
3680, 3706, 3719, 3730, 3739, 3747,
3758, 3765, 3768, 3785, 3812, 3835,
3838, 3847, 3851, 3854, 3865, 3868,
3882, 3887, 3889, 3890, 3892, 3912,
3915, 3918, 3951, 3978, 3980, 4010,
4011, 4017, 4026, 4031, 4035, 4047,
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4050, 4061, 4062, 4085, 4086, 4093,
4095, 4111, 4115, 4116, 4117, 4118,
4130, 4132, 4135, 4161, 4168, 4228,
4233, 4269, 4271, 4272, 4277, 4279,
4281, 4287, 4290, 4302, 4303, 4311,
4313, 4316, 4320, 4322, 4323, 4331,
4337, 4367, 4384, 4385, 4421, 4445,
4446, 4449, 4450, 4451, 4452, 4454,
4455, 4488, 4492, 4496, 4497, 4502,
4514, 4529, 4574, 4578, 4595, 4601,
4607, 4608, 4619, 4625, 4626, 4635,
4637, 4638, 4639, 4646, 4651, 4685,
4694, 4701, 4704, 4715, 4731, 4739,
4768, 4781, 4806, 4820, 4884, 4895,
4896, 4898, 4902, 4929, 4935, 4945,
4947, 4959, 4964, 4977, 4979, 4995,
4999, 5008, 5011, 5016, 5020, 5052,
5055, 5058, 5059, 5060, 5063, 5065,
5074, 5075, 5076, 5078, 5081, 5090,
5094, 5095, 5101, 5104, 5111, 5138,
5139, 5143, 5147, 5161, 5175, 5189,
5193, 5205, 5212, 5215, 5227, 5264,
5265, 5287, 5307, 5318, 5331, 5344,
5364, 5367, 5390, 5394, 5400, 5412,
5413, 5417, 5421, 5430, 5431, 5433,
5435, 5436, 5437, 5438, 5440, 5441,
5443, 5446, 5448, 5449, 5450, 5457,
5462, 5464, 5469, 5470, 5471, 5474,
5490, 5510, 5513, 5522, 5525, 5530,
5533, 5534, 5535, 5536, 5539, 5544,
5546, 5553, 5560, 5561, 5564, 5568,
5597, 5599, 5620, 5628, 5640, 5644,
5654, 5661, 5671, 5718, 5728, 5771,
5784, 5788, 5791, 5793, 5817, 5818,
5820, 5821, 5824, 5825, 5831, 5832,
5834, 5836, 5837, 5840, 5841, 5842,
5850, 5851, 5856, 5857, 5859, 5861,
5865, 5866, 5869, 5875, 5876, 5877,
5878, 5883, 5885, 5891, 5894, 5895,
5896, 5897, 5901, 5903, 5908, 5909,
5912, 5914, 5917, 5918, 5921, 5932,
5933, 5939, 5941, 5942, 5944, 5945,
5946, 5951, 5952, 5953, 5955, 5958,
5967, 5975, 5979, 5990, 6004, 6018,
6037, 6064, 6066, 6070, 6095, 6097,
6109, 6157, 6158, 6162, 6186, 6188,
6189, 6191, 6198, 6200, 6203, 6217,
6221, 6222, 6225, 6228, 6257, 6258,
6259, 6266, 6270, 6273, 6301, 6333,
6345, 6350, 6357, 6383, 6392, 6403,
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Cuidados pós-operatórios

Cultura

6416, 6417, 6419, 6424, 6452, 6460,
6462, 6468, 6484, 6485, 6486, 6489,
6490, 6491, 6492, 6495, 6499, 6500,
6503, 6505, 6508, 6509, 6510, 6511,
6512, 6514, 6522, 6524, 6528, 6535,
6542, 6543, 6599, 6602, 6611, 6618,
6620, 6667, 6674, 6676, 6684, 6686,
6698, 6703, 6717, 6736, 6749, 6758,
6759, 6762, 6764, 6765, 6766, 6767,
6772, 6775, 6778, 6798, 6799, 6800,
6807, 6820, 6834, 6843, 6866, 6870,
6873, 6874, 6881, 6882, 6891, 6892,
6907, 6916, 6919, 6927, 6941, 6985,
6997, 7090, 7099, 7598, 8029, 13043,
13044, 13046, 13047, 13050, 13064,
13082, 14204, 14799, 14800, 14911,
16989, 16993, 17002, 17010, 17013,
17020, 17084, 17099, 17139, 17145,
17147, 17157, 17161, 17168, 17207,
17211, 17229, 17241, 17256, 17271,
17283, 17302, 17315, 17335, 17337,
17341, 17390, 17503, 17576, 17580,
17594, 17620, 17639, 17680, 17691,
17692, 17760, 17764, 17782, 17786,
17791, 17817, 17825, 17828, 17837,
17855, 17861, 17869, 17939, 17952,
17959, 17963, 17964, 17992, 17995,
18001, 18017, 18028, 18036, 18040,
18046, 18052, 18053, 18118, 18146,
18167, 18201, 18283, 18284, 18296,
18315, 18317, 18333, 18357, 18366,
18368, 18375, 18381, 18382, 18385,
18404, 18415, 18418, 18421, 18442,
18464, 18581, 18700, 18748, 18803,
18884, 18895, 18924, 18975, 19031,
19043, 19045, 19052, 19056, 19059,
19075, 19124, 17239, 17767, 17771,
17779, 17826, 17827, 17832, 17875,
17985, 18042, 18176, 18314, 18443,
18604, 18615, 18616, 18728, 18810,
18862, 18938
2531, 2598, 2631, 2664, 2981, 3074,
3101, 3475, 4659, 4906, 5192, 5374,
5464, 5616, 5828, 5935, 6188, 6206,
6816, 7685, 17650, 19118
1465, 1484, 1610, 1618, 1619, 1748,
1784, 1839, 1868, 1941, 1946, 2034,
2148, 2373, 2463, 2657, 2681, 3126,
3136, 3137, 3143, 3144, 3312, 3377,
3586, 3790, 3801, 3804, 3815, 3829,
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Currículo

Deglutição
Depressão

Dermatite atópica
Descontaminação
Desigualdades em saúde
Desinfecção
Diabetes
Diabetes mellitus

3830, 3834, 3846, 3875, 3905, 4017,
4080, 4095, 4111, 4272, 4347, 4350,
4359, 4704, 4730, 4809, 4957, 5506,
5690, 5704, 5882, 6009, 6156, 6171,
6531, 7000, 7001, 17137, 17138,
17235, 17243, 17250, 17299, 17311,
17318, 17379, 17416, 17456, 17511,
17514, 17662, 17751, 17956, 17959,
17968, 18001, 18027, 18244, 18380,
18381, 18400, 18582, 19013, 19015,
19112
1521, 1569, 1572, 1898, 2120, 2274,
2344, 2411, 2418, 2600, 2741, 3003,
3090, 3105, 3117, 3119, 3230, 3233,
3335, 3399, 3508, 3510, 3770, 3842,
3843, 3844, 3871, 4073, 4190, 4196,
4222, 4276, 4370, 4553, 4582, 4737,
4753, 5012, 5013, 5146, 5327, 5333,
5401, 5417, 5422, 5790, 5819, 6026,
6090, 6292, 6339, 6803, 7676, 7704,
8041, 8043, 13057, 17327, 17719,
18051, 18162, 18259, 18261, 18279,
18702, 18753, 18990
19025
1490, 2312, 2517, 2729, 2749, 2846,
2985, 3403, 3414, 3462, 3604, 3677,
4097, 4253, 4256, 4360, 4383, 5118,
5681, 5710, 5719, 5745, 6018, 6061,
6063, 6180, 6212, 6340, 6551, 6570,
6631, 6636, 6970, 7021, 7049, 7108,
7162, 7166, 17484, 18547, 18595,
18704, 18710, 18770, 19115, 19149
6110, 18593
6325, 19047
4458, 6123, 6213, 6218, 6219, 6342,
6654, 18894
1677, 1900, 3041, 3043, 3206, 3805,
5963, 6287, 17640, 18000, 19046
7198, 17146, 17469, 18634
1654, 1738, 1802, 1852, 1935, 1954,
1990, 2137, 2168, 2228, 2269, 2417,
2443, 2541, 2559, 2619, 2633, 2697,
2772, 3044, 3072, 3129, 3145, 3306,
3331, 3444, 3496, 3597, 3617, 3683,
3827, 3837, 3869, 3928, 3955, 3979,
4070, 4097, 4110, 4258, 4365, 4427,
4434, 4445, 4512, 4566, 4808, 4921,
5001, 5207, 5245, 5265, 5290, 5317,
5420, 5561, 5659, 5685, 5708, 5777,
5823, 5927, 6069, 6100, 6275, 6307,
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Diagnóstico de enfermagem

Diagnóstico tardio
Diálise peritoneal
Diálise renal

6312, 6370, 6386, 6464, 6545, 6549,
6581, 6602, 6616, 6628, 6800, 6849,
6895, 6957, 6968, 7018, 7974, 14881,
17130, 17600, 18187, 18212, 18276,
18333, 18381, 18435, 18558, 18750,
18890, 19135, 17515, 17614, 17641,
18613, 18620, 18682, 18734, 18751,
18792, 18816, 18891, 19083
1433, 1436, 1442, 1449, 1456, 1567,
1627, 1629, 1699, 1719, 1726, 1764,
1789, 1810, 1873, 1978, 2011, 2025,
2047, 2109, 2131, 2276, 2290, 2296,
2351, 2357, 2369, 2391, 2479, 2498,
2524, 2531, 2547, 2594, 2597, 2598,
2606, 2697, 2717, 2728, 2778, 2820,
2857, 2930, 2940, 2970, 3073, 3147,
3342, 3418, 3423, 3427, 3441, 3442,
3517, 3520, 3526, 3591, 3666, 3676,
3718, 3803, 3807, 3865, 3897, 3898,
3965, 3993, 4123, 4124, 4176, 4181,
4257, 4289, 4304, 4341, 4375, 4391,
4520, 4756, 4859, 4926, 4951, 4953,
4956, 4968, 4985, 4988, 5032, 5034,
5038, 5122, 5141, 5201, 5210, 5331,
5363, 5364, 5369, 5374, 5407, 5499,
5629, 5658, 5754, 5767, 5772, 5849,
5853, 5856, 5859, 5954, 5979, 6095,
6121, 6127, 6154, 6173, 6268, 6269,
6282, 6285, 6288, 6372, 6379, 6385,
6389, 6396, 6480, 6488, 6585, 6588,
6714, 6749, 6759, 6781, 6816, 6883,
6923, 6929, 13671, 17054, 17055,
17057, 17073, 17090, 17092, 17096,
17198, 17208, 17216, 17219, 17345,
17415, 17417, 17423, 17460, 17477,
17530, 17648, 17695, 17785, 17814,
17846, 17893, 17983, 18015, 18035,
18059, 18069, 18084, 18144, 18166,
18309, 18355, 18366, 18368, 18456,
19097, 19110, 19124, 19128, 19145,
17552, 18168, 18458
6575, 6640, 6918, 6956, 17627,
17636, 17797, 18553, 18677
3561, 4447, 5441, 6512, 6626, 18585,
18622
3993, 4016, 4279, 4332, 4377, 4468,
4755, 4763, 4901, 4963, 5051, 5227,
5404, 5414, 5731, 5944, 5989, 6012,
6273, 6276, 6626, 6774, 6793, 6892,
7017, 16981, 16993, 17242, 17656,
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Diarréia infantil
Direitos humanos

Doadores de sangue

Doadores vivos
Docência
Doença falciforme
Doença pulmonar obstrutiva crônica
Doenças cardiovasculares

Doenças profissionais

Dor

Drogas
Drogas de Abuso
Drogas ilícitas

Educação

17716, 17819, 17822, 17948, 18054,
18397, 18413, 18784, 18861, 18893
3550, 3828, 17089, 19026
1464, 2249, 3227, 3976, 4515, 5018,
5091, 5371, 5624, 7658, 7752, 8468,
18641, 18678, 18730
2913, 3012, 4319, 5078, 5806, 5879,
6296, 6965, 17066, 17932, 18415,
18619
2830, 19034
18657
17826, 18763, 18986
4705, 5100, 6635, 7080, 19085
1861, 2790, 3169, 3754, 4140, 4289,
4412, 4452, 4650, 4742, 4892, 4916,
5484, 5487, 5769, 5800, 5941, 6053,
6148, 6150, 6302, 6338, 6488, 6530,
6567, 6711, 6816, 6861, 6868, 17697,
18003, 18433, 18554, 18981
4477, 4786, 5715, 5805, 5833, 5973,
6551, 6629, 6776, 6922, 7718, 7873,
17865, 18568, 18973
1425, 1566, 1567, 1703, 1792, 1832,
1974, 2067, 2287, 2293, 2298, 2343,
2352, 2377, 2400, 2403, 2404, 2563,
2718, 2804, 2846, 2942, 3019, 3074,
3092, 3096, 3180, 3381, 3391, 3532,
3598, 3612, 3628, 3700, 3785, 3804,
3953, 3966, 4118, 4168, 4179, 4295,
4402, 4451, 4501, 4606, 4672, 4852,
4874, 4886, 4941, 5003, 5162, 5191,
5221, 5249, 5258, 5261, 5578, 5911,
5998, 6033, 6038, 6067, 6088, 6269,
6367, 6378, 6489, 6526, 6728, 6967,
6977, 6996, 7008, 7024, 7078, 16969,
17398, 17406, 17445, 17452, 17625,
17747, 17905, 18005, 18063, 18257,
18703, 18781, 18801, 18814, 18945,
19063
7634, 7651, 7949, 7982, 17017,
18131, 18592, 18759, 18807
17498, 17699, 18860
1465, 1552, 1619, 1940, 2386, 2637,
2706, 2816, 3320, 3500, 3694, 3697,
3755, 3767, 4676, 5309, 6161, 6279,
6554, 7947, 18265, 18410, 18722
1648, 3839, 4046, 5722, 6062, 6978,
7118, 7160, 7204, 7221, 13052,
15405, 17443, 17469, 17649, 17725,
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Educação à distância

Educação continuada

Educação de pacientes como assunto
Educação em enfermagem

17857, 18178, 18182, 18266, 18338,
18376, 18682, 18998, 19020, 19039
3238, 3380, 3413, 3508, 3727, 3869,
4010, 4307, 4372, 4414, 4584, 4585,
4793, 4900, 4932, 5082, 5106, 5170,
5179, 6041, 6261, 6731, 6819, 6987,
13108, 13674, 17065, 17071, 17473,
17737, 17845, 17880, 18008, 18822,
19039, 19106, 19109
1587, 1726, 2233, 3821, 3869, 4699,
4709, 4759, 5285, 5614, 5993, 6359,
6395, 6454, 6483, 6486, 6522, 6555,
6731, 6913, 7089, 17388, 17843,
17935, 17944, 18706
18605
1451, 1508, 1519, 1521, 1530, 1532,
1547, 1548, 1553, 1569, 1572, 1586,
1590, 1612, 1614, 1632, 1660, 1664,
1686, 1690, 1728, 1730, 1732, 1753,
1760, 1771, 1785, 1821, 1826, 1827,
1832, 1835, 1843, 1854, 1871, 1880,
1890, 1892, 1896, 1898, 1901, 1904,
1908, 1923, 1924, 1944, 1965, 1985,
2004, 2007, 2032, 2039, 2046, 2051,
2053, 2057, 2068, 2090, 2095, 2112,
2120, 2149, 2153, 2189, 2219, 2262,
2264, 2265, 2267, 2288, 2297, 2309,
2354, 2364, 2378, 2401, 2410, 2411,
2418, 2454, 2456, 2457, 2471, 2474,
2480, 2486, 2504, 2512, 2539, 2553,
2555, 2600, 2617, 2627, 2628, 2642,
2653, 2662, 2680, 2710, 2711, 2735,
2741, 2745, 2775, 2805, 2824, 2848,
2875, 2890, 2892, 2902, 2923, 2936,
2963, 3003, 3008, 3066, 3089, 3090,
3105, 3116, 3117, 3119, 3131, 3133,
3137, 3157, 3165, 3184, 3193, 3223,
3229, 3230, 3231, 3248, 3252, 3263,
3289, 3307, 3335, 3353, 3354, 3375,
3380, 3398, 3399, 3429, 3430, 3453,
3508, 3510, 3513, 3548, 3565, 3619,
3622, 3642, 3644, 3655, 3667, 3673,
3674, 3681, 3689, 3690, 3741, 3747,
3770, 3775, 3794, 3798, 3802, 3817,
3842, 3843, 3844, 3871, 3886, 3887,
3921, 3931, 3961, 3962, 3970, 3974,
3990, 4026, 4047, 4067, 4088, 4089,
4103, 4132, 4143, 4150, 4152, 4160,
4193, 4195, 4196, 4212, 4222, 4243,
4244, 4247, 4270, 4278, 4283, 4306,
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Educação em saúde

4323, 4370, 4372, 4390, 4395, 4400,
4401, 4426, 4443, 4476, 4504, 4516,
4535, 4540, 4547, 4553, 4575, 4601,
4621, 4625, 4627, 4640, 4649, 4737,
4753, 4776, 4793, 4816, 4818, 4832,
4846, 4848, 4885, 4894, 4910, 4917,
4932, 4933, 4945, 4973, 4983, 5012,
5013, 5082, 5093, 5103, 5106, 5108,
5146, 5147, 5184, 5206, 5238, 5308,
5313, 5318, 5321, 5322, 5327, 5333,
5334, 5355, 5394, 5401, 5417, 5422,
5426, 5434, 5468, 5495, 5511, 5513,
5542, 5544, 5576, 5588, 5612, 5657,
5669, 5747, 5752, 5757, 5771, 5773,
5783, 5790, 5819, 5829, 5862, 5864,
5870, 5872, 5886, 5890, 5907, 5929,
5936, 5937, 5950, 5956, 5976, 5992,
6000, 6003, 6005, 6020, 6023, 6024,
6026, 6032, 6041, 6076, 6090, 6194,
6230, 6234, 6283, 6292, 6339, 6372,
6418, 6478, 6479, 6498, 6504, 6525,
6548, 6550, 6552, 6555, 6556, 6564,
6695, 6712, 6773, 6775, 6801, 6803,
6821, 6827, 6848, 6879, 6945, 6947,
6998, 7038, 7074, 7676, 7706, 7808,
13057, 13077, 14800, 14808, 17045,
17046, 17140, 17156, 17157, 17203,
17244, 17271, 17287, 17320, 17327,
17343, 17373, 17481, 17510, 17589,
17737, 17777, 17824, 17876, 17942,
17960, 17963, 17971, 18045, 18051,
18086, 18162, 18206, 18261, 18279,
18347, 18354, 18582, 18627, 18753,
18765, 18813, 18939, 18953, 19110,
19121, 17969, 18581, 18612, 18715,
18779, 18990
1426, 1480, 1492, 1498, 1511, 1522,
1533, 1551, 1575, 1583, 1589, 1592,
1593, 1602, 1617, 1621, 1650, 1651,
1665, 1691, 1712, 1713, 1714, 1746,
1755, 1757, 1763, 1767, 1774, 1779,
1798, 1801, 1809, 1880, 1890, 1919,
1926, 1941, 1946, 1984, 1992, 1996,
2003, 2021, 2097, 2104, 2115, 2139,
2148, 2154, 2182, 2184, 2190, 2195,
2251, 2378, 2383, 2389, 2417, 2429,
2431, 2438, 2453, 2483, 2489, 2496,
2513, 2557, 2616, 2623, 2633, 2678,
2703, 2706, 2839, 2859, 2865, 2885,
2888, 2889, 2891, 2894, 2896, 2909,
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2915, 2916, 2937, 2938, 2944, 2953,
3054, 3065, 3072, 3112, 3179, 3212,
3240, 3248, 3291, 3306, 3319, 3331,
3355, 3407, 3433, 3445, 3449, 3454,
3519, 3559, 3580, 3608, 3609, 3617,
3624, 3641, 3646, 3715, 3729, 3743,
3759, 3817, 3823, 3829, 3837, 3841,
3848, 3870, 3893, 3895, 3979, 3994,
3997, 4028, 4059, 4104, 4110, 4115,
4126, 4171, 4184, 4199, 4207, 4237,
4258, 4263, 4267, 4315, 4335, 4343,
4400, 4427, 4445, 4466, 4471, 4488,
4523, 4570, 4577, 4598, 4628, 4644,
4649, 4700, 4709, 4713, 4718, 4728,
4730, 4732, 4739, 4801, 4815, 4860,
4931, 5023, 5030, 5031, 5035, 5037,
5046, 5058, 5065, 5078, 5093, 5095,
5107, 5110, 5119, 5146, 5152, 5163,
5179, 5190, 5200, 5202, 5206, 5217,
5254, 5256, 5262, 5265, 5268, 5285,
5292, 5318, 5320, 5322, 5396, 5414,
5425, 5521, 5612, 5615, 5620, 5621,
5628, 5645, 5657, 5658, 5661, 5696,
5723, 5741, 5777, 5778, 5781, 5788,
5802, 5809, 5812, 5858, 5905, 5916,
5949, 5978, 5993, 6023, 6069, 6081,
6155, 6159, 6160, 6161, 6166, 6194,
6223, 6230, 6261, 6266, 6278, 6309,
6330, 6335, 6359, 6371, 6373, 6374,
6377, 6384, 6395, 6408, 6442, 6449,
6454, 6455, 6456, 6460, 6483, 6486,
6507, 6548, 6549, 6562, 6565, 6571,
6583, 6585, 6611, 6616, 6650, 6657,
6679, 6703, 6731, 6765, 6783, 6797,
6821, 6835, 6850, 6854, 6864, 6865,
6895, 6935, 6940, 7018, 7092, 7108,
7146, 7588, 7641, 7650, 7666, 7706,
13108, 13674, 16994, 17056, 17103,
17117, 17132, 17144, 17146, 17178,
17203, 17213, 17218, 17232, 17247,
17290, 17295, 17300, 17301, 17354,
17478, 17515, 17540, 17550, 17604,
17647, 17710, 17745, 17765, 17772,
17885, 17902, 17928, 17931, 17932,
17934, 17936, 18026, 18125, 18186,
18187, 18188, 18193, 18195, 18197,
18199, 18247, 18250, 18276, 18277,
18292, 18400, 18437, 18605, 18610,
18613, 18621, 18636, 18718, 18737,
18783, 18871, 18941, 18967, 18996,
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Educação em saúde - tendências
Educação Inclusiva
Educação superior

Eletroacupuntura
Emocional
Enfermagem

19061, 19064, 19123
18820
18551
2309, 2344, 3193, 3341, 3429, 3437,
3438, 3817, 3843, 3871, 3887, 4412,
4523, 4575, 4582, 4622, 4973, 5333,
5669, 5741, 5783, 5819, 5862, 5956,
5976, 6005, 6023, 6199, 6292, 6478,
6498, 6504, 6675, 6773, 13669,
17422, 17845, 17877, 18548, 18552,
18765, 18931, 18939, 19012, 19086
18974
18634
1481, 1494, 1509, 1552, 1553, 1669,
1701, 1736, 1767, 1768, 1838, 1839,
1849, 1853, 1905, 1915, 1937, 1982,
2098, 2163, 2166, 2174, 2264, 2272,
2274, 2277, 2299, 2359, 2362, 2406,
2533, 2558, 2638, 2639, 2667, 2702,
2766, 2879, 2904, 3053, 3056, 3057,
3068, 3127, 3133, 3174, 3189, 3191,
3222, 3263, 3282, 3323, 3348, 3354,
3364, 3373, 3380, 3409, 3428, 3430,
3437, 3467, 3476, 3498, 3555, 3556,
3582, 3681, 3684, 3701, 3710, 3780,
3816, 3825, 3844, 3891, 3924, 3986,
4051, 4058, 4066, 4143, 4167, 4186,
4188, 4215, 4261, 4268, 4283, 4308,
4330, 4334, 4429, 4466, 4469, 4476,
4478, 4527, 4528, 4595, 4605, 4613,
4620, 4645, 4711, 4779, 4814, 4832,
5054, 5057, 5077, 5085, 5097, 5120,
5199, 5351, 5388, 5481, 5771, 5930,
6824, 6828, 6829, 6830, 6832, 6834,
6836, 6838, 6839, 6840, 6841, 6843,
6844, 6845, 6846, 6847, 6849, 6850,
6851, 6852, 6854, 6855, 6856, 6857,
6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863,
6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869,
6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875,
6876, 6877, 6878, 6880, 6881, 6883,
6884, 6884, 6885, 6887, 6888, 6889,
6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895,
6895, 6896, 6897, 6898, 6898, 6899,
6900, 6903, 6904, 6908, 6910, 6911,
6913, 6914, 6915, 6917, 6927, 6928,
6929, 6930, 6931, 6932, 6934, 6935,
6937, 6938, 6940, 6945, 6948, 6951,
6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957,
6958, 6959, 6960, 6965, 6968, 6969,
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6970, 6972, 6973, 6974, 6988, 6989,
6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 7060,
7493, 7494, 7521, 7584, 7585, 7586,
7590, 7641, 7703, 7807, 7808, 7809,
7812, 7813, 8041, 8043, 8053, 8078,
8674, 8676, 8678, 8679, 8681, 8682,
8711, 9040, 9041, 13045, 13063,
13669, 16004, 16993, 16996, 17006,
17008, 17009, 17014, 17017, 17019,
17022, 17024, 17025, 17026, 17027,
17028, 17029, 17030, 17031, 17032,
17033, 17034, 17035, 17036, 17037,
17038, 17040, 17041, 17042, 17044,
17046, 17047, 17048, 17056, 17058,
17059, 17060, 17061, 17062, 17063,
17064, 17065, 17066, 17067, 17068,
17071, 17073, 17077, 17078, 17079,
17080, 17083, 17086, 17093, 17102,
17103, 17104, 17105, 17108, 17110,
17113, 17115, 17120, 17121, 17124,
17132, 17134, 17135, 17137, 17138,
17139, 17140, 17142, 17144, 17145,
17146, 17152, 17158, 17159, 17167,
17169, 17171, 17172, 17174, 17175,
17180, 17182, 17189, 17193, 17194,
17196, 17197, 17198, 17200, 17201,
17215, 17221, 17225, 17228, 17229,
17230, 17232, 17233, 17234, 17235,
17236, 17237, 17238, 17240, 17241,
17244, 17245, 17248, 17249, 17250,
17252, 17253, 17254, 17255, 17260,
17263, 17264, 17284, 17286, 17288,
17290, 17292, 17300, 17301, 17303,
17305, 17308, 17309, 17312, 17313,
17333, 17335, 17340, 17342, 17343,
17344, 17347, 17348, 17366, 17375,
17377, 17379, 17380, 17382, 17383,
17392, 17402, 17405, 17412, 17413,
17422, 17425, 17428, 17430, 17432,
17433, 17434, 17437, 17439, 17449,
17454, 17458, 17469, 17473, 17476,
17478, 17480, 17483, 17484, 17485,
17489, 17490, 17492, 17493, 17497,
17499, 17500, 17501, 17506, 17509,
17514, 17515, 17517, 17518, 17519,
17520, 17524, 17526, 17527, 17529,
17550, 17552, 17558, 17568, 17579,
17583, 17584, 17592, 17598, 17600,
17603, 17604, 17606, 17610, 17613,
17632, 17635, 17642, 17644, 17647,
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17649, 17650, 17657, 17658, 17660,
17662, 17665, 17668, 17684, 17686,
17696, 17706, 17711, 17713, 17716,
17721, 17722, 17723, 17724, 17725,
17733, 17736, 17741, 17742, 17743,
17748, 17757, 17758, 17762, 17763,
17764, 17766, 17767, 17768, 17769,
17770, 17771, 17772, 17773, 17774,
17775, 17777, 17778, 17779, 17780,
17781, 17783, 17785, 17786, 17788,
17789, 17790, 17795, 17796, 17799,
17800, 17802, 17804, 17806, 17809,
17810, 17811, 17813, 17814, 17815,
17819, 17820, 17829, 17835, 17836,
17839, 17840, 17849, 17850, 17851,
17852, 17853, 17854, 17855, 17856,
17857, 17858, 17859, 17861, 17863,
17864, 17866, 17867, 17868, 17869,
17870, 17871, 17872, 17873, 17874,
17877, 17880, 17882, 17883, 17893,
17896, 17899, 17907, 17912, 17919,
17920, 17922, 17930, 17934, 17936,
17939, 17940, 17942, 17946, 17947,
17948, 17949, 17950, 17951, 17952,
17957, 17958, 17959, 17960, 17961,
17962, 17965, 17967, 17970, 17984,
17986, 17987, 17988, 17990, 17992,
17993, 17994, 17995, 17997, 17998,
18000, 18002, 18004, 18005, 18006,
18009, 18010, 18011, 18013, 18014,
18019, 18020, 18022, 18024, 18025,
18029, 18030, 18031, 18033, 18037,
18038, 18041, 18050, 18051, 18055,
18056, 18057, 18062, 18068, 18069,
18070, 18072, 18074, 18076, 18077,
18081, 18082, 18085, 18088, 18089,
18094, 18095, 18112, 18115, 18118,
18120, 18121, 18122, 18124, 18128,
18129, 18131, 18136, 18137, 18139,
18143, 18157, 18162, 18166, 18167,
18168, 18169, 18171, 18177, 18178,
18180, 18181, 18182, 18185, 18186,
18188, 18193, 18197, 18199, 18201,
18203, 18208, 18209, 18211, 18212,
18213, 18214, 18215, 18216, 18217,
18218, 18219, 18220, 18221, 18222,
18223, 18224, 18226, 18227, 18228,
18229, 18232, 18234, 18235, 18236,
18238, 18239, 18240, 18242, 18248,
18252, 18254, 18255, 18260, 18264,
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18265, 18266, 18267, 18268, 18269,
18270, 18271, 18274, 18275, 18277,
18278, 18280, 18288, 18291, 18292,
18293, 18297, 18300, 18301, 18302,
18306, 18316, 18318, 18321, 18322,
18323, 18324, 18325, 18326, 18332,
18335, 18336, 18341, 18342, 18343,
18344, 18345, 18346, 18358, 18359,
18361, 18367, 18369, 18370, 18372,
18373, 18376, 18377, 18378, 18379,
18380, 18382, 18386, 18387, 18388,
18391, 18392, 18393, 18394, 18395,
18396, 18397, 18398, 18399, 18400,
18401, 18402, 18408, 18409, 18410,
18411, 18412, 18414, 18416, 18422,
18423, 18424, 18427, 18430, 18431,
18432, 18433, 18434, 18436, 18437,
18440, 18446, 18448, 18453, 18455,
18456, 18461, 18462, 18465, 18467,
18469, 18470, 18471, 18472, 18473,
18474, 18475, 18476, 18477, 18478,
18479, 18480, 18481, 18482, 18483,
18484, 18485, 18486, 18487, 18488,
18489, 18491, 18492, 18493, 18494,
18495, 18496, 18497, 18498, 18499,
18500, 18501, 18502, 18503, 18504,
18505, 18506, 18507, 18508, 18509,
18510, 18511, 18512, 18513, 18514,
18515, 18516, 18517, 18518, 18519,
18520, 18521, 18522, 18523, 18524,
18525, 18526, 18527, 18528, 18529,
18530, 18531, 18532, 18533, 18534,
18535, 18536, 18537, 18538, 18539,
18540, 18541, 18542, 18543, 18544,
18545, 18546, 18548, 18550, 18553,
18554, 18558, 18560, 18562, 18564,
18567, 18571, 18582, 18585, 18605,
18606, 18610, 18612, 18619, 18631,
18632, 18635, 18643, 18660, 18681,
18701, 18706, 18708, 18712, 18717,
18721, 18727, 18732, 18733, 18735,
18736, 18739, 18743, 18748, 18751,
18754, 18759, 18761, 18762, 18763,
18764, 18766, 18775, 18776, 18783,
18799, 18804, 18806, 18808, 18809,
18811, 18812, 18815, 18818, 18825,
18826, 18827, 18836, 18840, 18847,
18848, 18853, 18855, 18857, 18863,
18869, 18877, 18878, 18880, 18883,
18885, 18886, 18893, 18908, 18909,
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Enfermagem baseada em evidências
Enfermagem da família
Enfermagem de centro cirúrgico

Enfermagem do trabalho

Enfermagem em emergência

Enfermagem em saúde coletiva
Enfermagem em saúde pública

18912, 18913, 18916, 18922, 18931,
18937, 18943, 18946, 18947, 18948,
18949, 18951, 18956, 18957, 18970,
18972, 18975, 18977, 18979, 18980,
18981, 18990, 18993, 19009, 19010,
19011, 19012, 19013, 19016, 19022,
19024, 19042, 19045, 19048, 19052,
19054, 19056, 19080, 19088, 19091,
19092, 19099, 19100, 19106, 19108,
19111, 19116, 19118, 19134, 19145
6409, 6618, 6877, 6903, 17355,
17931, 17943, 18849, 18850
7123, 18825, 19147
1645, 1895, 1896, 2051, 2565, 2895,
2978, 3038, 3273, 3451, 3669, 3682,
3717, 3720, 3865, 3960, 4218, 4356,
4442, 4544, 4849, 5282, 5287, 5376,
5466, 5528, 5602, 5953, 6173, 6295,
6520, 6539, 18439, 18630, 18850
4477, 4571, 4623, 4637, 4846, 4899,
4948, 4955, 5079, 5150, 5230, 5276,
5459, 5689, 5725, 5729, 5833, 5839,
5940, 6052, 6242, 6493, 6629, 6777,
6867, 17679, 17801, 17846, 17865,
18328, 18973
3058, 3266, 3691, 3766, 3818, 3858,
3883, 3990, 4084, 4164, 4325, 4590,
4599, 4611, 4726, 4735, 4862, 4952,
5015, 5298, 5301, 5399, 5540, 5579,
5586, 5596, 5675, 5681, 5865, 5889,
5903, 5947, 5990, 6152, 6241, 6299,
6401, 6415, 6421, 6475, 6599, 6807,
6910, 16989, 17314, 17825, 17841,
18194, 18350, 18568, 18962, 18624
13670, 18362, 18459
1506, 1650, 2031, 2032, 2038, 2107,
2177, 2203, 2208, 2264, 2334, 2483,
2501, 2503, 2595, 2668, 2713, 2724,
2850, 2962, 3183, 3187, 3195, 3210,
3245, 3246, 3269, 3277, 3315, 3667,
3689, 3690, 3876, 3888, 3901, 4007,
4045, 4071, 4207, 4357, 4686, 4835,
5035, 5213, 5239, 5265, 5278, 5288,
5346, 5435, 5454, 5468, 5569, 5585,
5749, 5868, 5885, 5928, 5968, 6122,
6139, 6174, 6200, 6213, 6218, 6219,
6220, 6256, 6277, 6318, 6352, 6381,
6436, 6458, 6519, 6536, 6540, 6573,
6589, 6619, 6688, 6704, 6727, 6730,
6782, 6792, 6823, 6968, 7684, 13670,
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Enfermagem materno-infantil

Enfermagem neonatal

Enfermagem oncológica

14810, 17125, 17162, 17580, 17633,
17756, 17816, 18187, 18339, 18894
1484, 1811, 1855, 1904, 2678, 2898,
2984, 3241, 3287, 3362, 3417, 3445,
3511, 3820, 3835, 3863, 3967, 4056,
4104, 4105, 4117, 4257, 4299, 4316,
4338, 4379, 4420, 4510, 4630, 4656,
4725, 4940, 5262, 5553, 5563, 5631,
5901, 5970, 5972, 6209, 6436, 6494,
6664, 6896, 8100, 8106, 14204,
17838, 19059
2605, 2719, 2900, 2905, 2917, 3192,
3352, 3395, 3520, 3692, 3706, 3722,
3793, 3799, 3872, 3908, 4081, 4200,
4229, 4230, 4300, 4417, 4435, 4441,
4486, 4537, 4574, 4606, 4610, 4738,
4790, 5011, 5081, 5094, 5115, 5134,
5162, 5163, 5208, 5211, 5232, 5314,
5338, 5350, 5378, 5379, 5392, 5397,
5439, 5511, 5512, 5591, 5597, 5606,
5644, 5661, 5874, 5911, 5926, 5980,
6004, 6033, 6038, 6048, 6143, 6186,
6202, 6228, 6251, 6257, 6271, 6378,
6471, 6517, 6526, 6541, 6585, 6606,
6674, 6762, 6769, 6817, 6916, 6971,
7067, 7147, 7165, 7602, 15517,
17002, 17010, 17207, 17350, 17353,
17452, 17496, 17521, 17661, 17717,
17828, 18084, 18123, 18375, 18425,
18466, 18713, 18814, 18907, 19037,
19044
1571, 1812, 2000, 2138, 2311, 2723,
2844, 2954, 3100, 3256, 3473, 3482,
3668, 4107, 4177, 4209, 4240, 4241,
4282, 4340, 4346, 4350, 4359, 4360,
4381, 4405, 4464, 4469, 4542, 4581,
4629, 4641, 4661, 4672, 4719, 4734,
4805, 4833, 4871, 4923, 5110, 5269,
5311, 5380, 5403, 5415, 5475, 5521,
5537, 5588, 5671, 5706, 5786, 5826,
5834, 5835, 5854, 5921, 5934, 5938,
5949, 5974, 5984, 6093, 6096, 6118,
6191, 6269, 6323, 6345, 6352, 6355,
6449, 6497, 6514, 6521, 6523, 6553,
6575, 6578, 6586, 6588, 6596, 6605,
6633, 6756, 6866, 6877, 6918, 6934,
6936, 7001, 7002, 7683, 17195,
17298, 17401, 17479, 17507, 17601,
18037, 18145, 18272, 18311, 18334,
18628, 18630, 18882, 18950, 18963,
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Enfermagem pediátrica

Enfermagem perioperatória

Enfermagem transcultural

19041, 19113
1799, 1888, 1897, 1951, 2013, 2061,
2160, 2184, 2298, 2310, 2348, 2396,
2398, 2432, 2434, 2505, 2566, 2613,
2773, 2831, 2966, 3160, 3259, 3260,
3272, 3298, 3422, 3449, 3459, 3470,
3475, 3504, 3678, 3692, 3723, 3725,
3735, 3771, 3785, 3868, 3892, 3908,
3911, 3980, 3996, 4030, 4061, 4064,
4168, 4231, 4238, 4241, 4267, 4277,
4286, 4287, 4304, 4351, 4438, 4450,
4464, 4470, 4589, 4642, 4688, 4774,
4805, 4825, 4858, 4893, 4897, 4920,
4929, 4930, 4933, 5002, 5016, 5017,
5024, 5061, 5065, 5110, 5138, 5251,
5289, 5295, 5385, 5387, 5389, 5391,
5392, 5427, 5463, 5555, 5563, 5633,
5634, 5670, 5704, 5733, 5780, 5782,
5793, 5814, 5826, 5832, 5837, 5860,
5881, 5891, 5917, 5938, 6037, 6103,
6177, 6187, 6197, 6217, 6267, 6463,
6509, 6511, 6513, 6518, 6566, 6605,
6669, 6726, 6728, 6740, 6761, 6767,
6979, 7117, 7123, 8106, 8113, 8123,
16977, 16995, 17230, 17231, 17400,
17406, 17409, 17436, 17516, 17594,
17599, 17706, 17755, 17760, 17784,
17803, 17805, 17904, 17989, 17991,
17999, 18039, 18073, 18092, 18184,
18312, 18371, 18375, 18584, 18617,
18786, 18788, 18825, 18854, 19031,
19075
2369, 2987, 3095, 3242, 3273, 3359,
3361, 3364, 3441, 3812, 3857, 3983,
4124, 4218, 4223, 4227, 4228, 4312,
4337, 4386, 4407, 4452, 4659, 4706,
4791, 4825, 4877, 4906, 4915, 4944,
4951, 4977, 5030, 5132, 5370, 5374,
5528, 5535, 5602, 5637, 5836, 5867,
5916, 5935, 6016, 6064, 6121, 6188,
6266, 6641, 6674, 6701, 6757, 6984,
7107, 7158, 7685, 17069, 17654,
17688, 17952, 18165, 18308, 18454,
18566, 18728, 18729
2175, 2247, 2251, 3291, 3295, 3312,
3372, 3378, 3423, 3677, 3875, 4080,
4119, 4963, 5029, 5049, 5108, 5279,
5478, 5931, 5966, 6187, 6221, 6717,
17164, 17701, 17838, 18337, 18364,
18365, 19030, 19037, 19126
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Enfermeiro

Ensaio clínico
Ensino

Ensino superior

Envelhecimento

17432, 17631, 17796, 17831, 17881,
17954, 18045, 18163, 18273, 18549,
18858
6729, 6748, 17720, 18234, 18237,
18599, 19071
1432, 1523, 1611, 1685, 1726, 1785,
1832, 1854, 1880, 1915, 1965, 1985,
2007, 2046, 2053, 2149, 2158, 2265,
2319, 2354, 2401, 2454, 2555, 2592,
2741, 2882, 2903, 2969, 2970, 2978,
2992, 2996, 3003, 3066, 3188, 3233,
3370, 3398, 3407, 3416, 3429, 3437,
3453, 3510, 3547, 3565, 3622, 3642,
3643, 3655, 3671, 3674, 3681, 3720,
3794, 3798, 3802, 3821, 3832, 3844,
3871, 3886, 3887, 3931, 3962, 3990,
4067, 4103, 4150, 4152, 4160, 4165,
4247, 4283, 4372, 4390, 4395, 4443,
4523, 4535, 4600, 4622, 4649, 4717,
4753, 5093, 5170, 5542, 5588, 5773,
5783, 5790, 5864, 5870, 5937, 5950,
5956, 5976, 6020, 6023, 6076, 6311,
6372, 6418, 6479, 6504, 6564, 6583,
6803, 6871, 6930, 6989, 7022, 7040,
7146, 7161, 7676, 7808, 8093, 13082,
15405, 17036, 17317, 17398, 17465,
17537, 17538, 17708, 17725, 17781,
17813, 17983, 18287, 18293, 18348,
18430, 18552, 18647, 18702, 18779,
18805, 18881
7060, 7118, 17156, 17276, 17343,
17573, 17706, 17714, 17824, 17940,
18822, 18993, 19039
1602, 1647, 1746, 2045, 2129, 2169,
2180, 2181, 2420, 2424, 2453, 2571,
2644, 2660, 2665, 2729, 2891, 2914,
2998, 3154, 3378, 3402, 3456, 3465,
3741, 3763, 3773, 3961, 3962, 4024,
4054, 4065, 4232, 4274, 4534, 4628,
4709, 4739, 4824, 4885, 4913, 4975,
5076, 5118, 5142, 5164, 5209, 5224,
5377, 5411, 5465, 5618, 5665, 5774,
5969, 5986, 6114, 6448, 6451, 6460,
6630, 6710, 6832, 6835, 7013, 7031,
7039, 7116, 7136, 7140, 13064,
13065, 17020, 17126, 17154, 17189,
17193, 17197, 17226, 17357, 17365,
17514, 17811, 17925, 17957, 18067,
18087, 18222, 18267, 18353, 18355,
18395, 18444, 18561, 18770, 18925,
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Epidemiologia

Epistemologia
Equipamentos odontológicos de alta
rotação
Equipe de enfermagem

19032, 19120
1491, 1577, 1646, 1655, 1874, 1883,
2119, 2349, 2403, 2404, 2412, 2497,
2537, 2607, 2654, 2795, 2796, 2916,
3111, 3142, 3205, 3208, 3267, 3322,
3346, 3349, 4032, 4765, 5149, 5435,
5496, 5648, 5674, 5684, 5795, 5796,
5898, 5998, 6045, 6133, 6214, 6279,
6402, 6593, 6705, 6955, 7127, 7150,
7159, 7473, 7933, 8013, 8019, 8020,
17005, 17128, 17187, 17307, 17476,
17622, 17637, 17808, 17887, 17889,
18103, 18108, 18213, 18241, 18651,
18744, 18793
17769, 18956
19046
1447, 1469, 1477, 1482, 1483, 1500,
1506, 1558, 1599, 1605, 1693, 1715,
1728, 1740, 1745, 1747, 1754, 1805,
1818, 1824, 1855, 1860, 1878, 1882,
1893, 1901, 1918, 1973, 1994, 2042,
2043, 2054, 2064, 2084, 2096, 2101,
2116, 2143, 2157, 2160, 2164, 2167,
2173, 2224, 2233, 2248, 2249, 2252,
2266, 2270, 2272, 2283, 2306, 2336,
2366, 2367, 2385, 2393, 2414, 2428,
2433, 2446, 2466, 2468, 2475, 2482,
2483, 2487, 2492, 2540, 2580, 2582,
2611, 2625, 2626, 2671, 2685, 2695,
2696, 2721, 2723, 2724, 2748, 2750,
2756, 2762, 2770, 2781, 2810, 2811,
2826, 2880, 2908, 2912, 2924, 2927,
2956, 2958, 2989, 2993, 3014, 3019,
3030, 3046, 3074, 3083, 3109, 3130,
3146, 3150, 3171, 3177, 3182, 3201,
3213, 3250, 3251, 3255, 3259, 3273,
3292, 3300, 3302, 3312, 3330, 3358,
3362, 3386, 3415, 3527, 3532, 3538,
3540, 3557, 3584, 3590, 3599, 3602,
3603, 3626, 3635, 3638, 3671, 3675,
3688, 3692, 3699, 3714, 3739, 3744,
3766, 3778, 3781, 3786, 3787, 3877,
3891, 3936, 3938, 3949, 3960, 3983,
3992, 4001, 4014, 4045, 4057, 4087,
4091, 4093, 4125, 4130, 4138, 4141,
4154, 4158, 4161, 4164, 4185, 4195,
4214, 4273, 4320, 4333, 4335, 4353,
4399, 4403, 4440, 4475, 4514, 4524,
4545, 4559, 4570, 4579, 4581, 4593,
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Esgotamento profissional

Esperança
Espiritualidade

Esquistossomose mansoni
Estado nutricional

Esterilização

4594, 4598, 4615, 4633, 4639, 4643,
4647, 4655, 4672, 4691, 4693, 4707,
4719, 4727, 4729, 4731, 4735, 4801,
4816, 4822, 4829, 4853, 4867, 4897,
4919, 4927, 4929, 4959, 4961, 4962,
4991, 5000, 5016, 5048, 5079, 5081,
5094, 5160, 5175, 5183, 5196, 5233,
5312, 5382, 5383, 5387, 5390, 5430,
5431, 5449, 5459, 5474, 5546, 5566,
5614, 5622, 5637, 5693, 5702, 5712,
5728, 5734, 5747, 5784, 5794, 5805,
5820, 5869, 5875, 5934, 5939, 5943,
5955, 5961, 5965, 5973, 5975, 5991,
6052, 6083, 6087, 6113, 6115, 6117,
6119, 6153, 6185, 6197, 6216, 6223,
6238, 6242, 6252, 6256, 6299, 6305,
6306, 6367, 6394, 6399, 6400, 6401,
6409, 6425, 6459, 6462, 6499, 6508,
6511, 6516, 6530, 6538, 6542, 6568,
6592, 6599, 6603, 6623, 6644, 6657,
6669, 6724, 6744, 6758, 6761, 6770,
6774, 6776, 6780, 6966, 6994, 7034,
7041, 14204, 16992, 17229, 17328,
17386, 17532, 17587, 17619, 17623,
17727, 17749, 17800, 17984, 17987,
17989, 18054, 18063, 18071, 18087,
18114, 18126, 18163, 18165, 18225,
18253, 18257, 18287, 18403, 18449,
18454, 18460, 18565, 18596, 18772,
18994, 19060
5124, 5269, 5730, 5741, 5757, 5900,
5961, 5986, 6146, 6207, 6210, 6551,
6774, 6776, 6794, 6804, 17169,
17592, 17859, 17876, 18071, 18417,
18848
17803, 19115
4979, 5599, 5709, 5754, 5765, 6077,
6112, 6264, 6542, 6561, 6871, 7047,
7066, 7080, 7082, 7142, 17108,
17122, 17594, 18153, 18548, 18780,
18790
1435, 3346, 4560, 5795, 6123, 6138,
6331, 6754, 18873
2332, 2583, 4237, 4430, 4754, 4788,
5197, 5497, 5551, 6043, 6162, 6319,
6331, 19007, 19067
1780, 1936, 2414, 2511, 2565, 2582,
2603, 2810, 2989, 2994, 3041, 3043,
3626, 4539, 4585, 4592, 4840, 4857,
4861, 4919, 4924, 5282, 5286, 5357,
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Estilo de vida

Estratégia saúde da família

Estresse fisiológico
Estresse ocupacional
Estresse psicológico

Estudantes

Estudantes de enfermagem

5785, 5963, 6002, 6280, 6685, 6700,
17134, 17742, 18757, 18850, 19099
1507, 1577, 1679, 1958, 2124, 2221,
2499, 2506, 2666, 2925, 3285, 3686,
3906, 4005, 4053, 4140, 4480, 4551,
4586, 4611, 4677, 4709, 4937, 5029,
5254, 5290, 5416, 5510, 5799, 5853,
6501, 6530, 17177, 17351, 18075,
18965, 19032
7005, 7028, 7069, 7130, 7134, 7144,
17205, 17210, 17211, 17214, 18273,
18626, 18789
18568, 18596
7050, 17248, 17410, 18161, 18194,
18712, 18848, 18922
2207, 3468, 3669, 3857, 3866, 3919,
4053, 4203, 4204, 4252, 4360, 4442,
4477, 4579, 4691, 4720, 4783, 4787,
4823, 4841, 4862, 4870, 4931, 5026,
5124, 5132, 5137, 5153, 5180, 5227,
5269, 5276, 5295, 5303, 5382, 5395,
5415, 5416, 5509, 5526, 5582, 5636,
5683, 5717, 5730, 5741, 5755, 5757,
5794, 5837, 5897, 5918, 5959, 5961,
5974, 5986, 6014, 6052, 6063, 6094,
6140, 6146, 6192, 6203, 6207, 6210,
6264, 6365, 6367, 6551, 6552, 6627,
6742, 6751, 6774, 6804, 6902, 7048,
17169, 17212, 17593, 17670, 18372,
18558, 18568, 18994, 19114, 19132
1574, 1665, 2038, 2343, 2527, 2729,
2783, 2816, 2896, 3351, 3608, 3613,
3665, 3687, 3694, 4133, 4390, 4412,
4677, 4761, 4976, 5243, 5309, 5463,
5497, 5501, 5508, 5515, 5558, 5572,
5672, 6450, 6571, 6722, 6754, 7023,
17159, 17342, 17681, 17703, 17878,
17962, 18003, 18115, 18239, 18347,
18592
1458, 1462, 1480, 1524, 1532, 1547,
1586, 1596, 1611, 1622, 1685, 1696,
1753, 1761, 1794, 1826, 1827, 1843,
1871, 1880, 1892, 1944, 1965, 2012,
2021, 2023, 2039, 2057, 2090, 2095,
2120, 2153, 2171, 2219, 2219, 2260,
2262, 2265, 2267, 2286, 2333, 2351,
2389, 2401, 2445, 2454, 2456, 2474,
2480, 2512, 2539, 2554, 2596, 2617,
2675, 2706, 2735, 2741, 2799, 2833,
2933, 2965, 2969, 2978, 2979, 2983,
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Estudos de casos e controles
Estudo de validação

Ética

Ética profissional

Exame Papanicolau

3020, 3131, 3137, 3231, 3271, 3353,
3354, 3356, 3383, 3399, 3409, 3453,
3546, 3619, 3674, 3912, 4047, 4051,
4132, 4143, 4247, 4283, 4306, 4395,
4400, 4600, 4622, 4664, 4846, 4979,
5200, 5321, 5334, 5460, 5462, 5486,
5549, 5572, 5711, 5780, 5886, 5929,
5936, 5937, 5942, 5954, 6192, 6290,
6428, 6453, 6548, 6550, 6552, 6561,
6625, 6775, 6801, 6879, 6964, 6989,
7030, 7038, 7120, 16984, 17376,
17731, 17771, 17876, 17969, 18001,
18013, 18310, 18461, 18462, 18624
2985, 3797, 3879, 4261, 4309, 4934,
17923, 18565
3944, 4017, 4029, 4033, 4035, 4176,
4188, 4201, 4219, 4227, 4246, 4286,
4374, 4402, 4435, 4487, 4536, 4588,
4608, 4690, 4855, 4956, 4988, 5015,
5029, 5038, 5135, 5138, 5198, 5201,
5225, 5277, 5279, 5298, 5301, 5363,
5370, 5503, 5505, 5568, 5593, 5658,
5678, 5684, 5692, 5705, 5744, 5754,
5756, 5772, 5800, 5821, 5841, 5849,
5850, 5855, 5989, 5994, 6053, 6086,
6110, 6121, 6155, 6157, 6158, 6271,
6272, 6546, 6564, 6576, 6628, 6655,
6699, 6720, 6726, 6736, 6815, 6817,
6819, 6949, 17062, 17089, 17090,
17098, 17099, 17106, 17415, 17423,
17648, 17659, 17690, 17858, 17859,
17957, 18011, 18016, 18053, 18069,
18074, 18084, 18358, 18364, 18365,
18368, 18425, 18899, 19097, 19128,
7051, 17420, 17905, 18343,
19145,7097, 17118, 17614, 17680,
18593, 18711, 18787, 19026
1493, 1851, 1879, 2040, 2355, 2659,
2731, 2876, 2929, 2991, 2996, 3055,
3109, 3311, 3565, 3719, 3740, 3871,
3874, 4106, 4583, 4691, 5593, 5642,
5728, 5771, 6921, 7493, 7783, 7814,
7815, 17032, 17047, 17286, 17732,
17840, 17851, 17870, 17960, 18121,
18263, 18295, 18384, 18955
1632, 1866, 1952, 1975, 2046, 2699,
2831, 2920, 3028, 3296, 4398, 4744,
4896, 6000, 6006, 6199, 6473, 6690,
17135, 18121, 18840
17338, 17374, 18669
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Exercício

Exposição a agentes biológicos

Família

1972, 2513, 2545, 2786, 2918, 3125,
3750, 3930, 4054, 4800, 5029, 5617,
5853, 6105, 6329, 6601, 6668, 7808,
18974
4130, 4362, 4540, 4655, 4693, 4834,
5145, 5240, 5325, 5376, 5711, 5759,
6252, 6295, 6299, 6387, 6420, 6738,
6744, 6999, 17531, 17619, 17909,
17946, 18565, 18653, 18756
1428, 1431, 1441, 1455, 1458, 1461,
1478, 1540, 1545, 1581, 1592, 1616,
1633, 1637, 1639, 1651, 1699, 1712,
1729, 1735, 1739, 1744, 1745, 1750,
1756, 1783, 1784, 1794, 1806, 1844,
1852, 1868, 1917, 1921, 1928, 1957,
1980, 1981, 2063, 2070, 2107, 2142,
2143, 2145, 2147, 2164, 2200, 2205,
2211, 2244, 2251, 2255, 2258, 2332,
2376, 2432, 2434, 2440, 2444, 2446,
2480, 2486, 2516, 2556, 2584, 2588,
2591, 2614, 2646, 2703, 2707, 2733,
2743, 2747, 2765, 2776, 2784, 2788,
2807, 2826, 2828, 2831, 2878, 2880,
2891, 2894, 2897, 2953, 2955, 2959,
2968, 3045, 3047, 3067, 3080, 3082,
3085, 3086, 3152, 3262, 3265, 3272,
3280, 3286, 3290, 3309, 3311, 3312,
3332, 3352, 3385, 3387, 3391, 3408,
3410, 3433, 3447, 3456, 3458, 3475,
3499, 3520, 3531, 3549, 3556, 3559,
3586, 3588, 3605, 3617, 3637, 3641,
3677, 3678, 3686, 3698, 3723, 3729,
3735, 3746, 3759, 3761, 3764, 3769,
3779, 3846, 3850, 3855, 3890, 3892,
3895, 3896, 3904, 3907, 3943, 3945,
3954, 3980, 4009, 4050, 4055, 4064,
4070, 4109, 4120, 4173, 4174, 4182,
4197, 4208, 4231, 4236, 4241, 4277,
4301, 4314, 4318, 4332, 4348, 4368,
4388, 4394, 4415, 4431, 4438, 4446,
4447, 4457, 4505, 4507, 4589, 4596,
4597, 4631, 4661, 4676, 4681, 4682,
4683, 4684, 4695, 4701, 4704, 4710,
4713, 4721, 4724, 4729, 4735, 4745,
4748, 4759, 4803, 4805, 4806, 4809,
4810, 4813, 4817, 4824, 4845, 4850,
4889, 4903, 4931, 4943, 4947, 4974,
4978, 5010, 5016, 5041, 5051, 5065,
5068, 5071, 5075, 5080, 5081, 5090,
5092, 5109, 5110, 5112, 5121, 5123,
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Família e vulnerabilidade
Farmacorresistência bacteriana
Fatores de risco

5141, 5144, 5158, 5159, 5161, 5164,
5208, 5241, 5251, 5292, 5324, 5330,
5361, 5381, 5387, 5390, 5395, 5409,
5410, 5430, 5475, 5504, 5510, 5514,
5523, 5532, 5538, 5555, 5556, 5562,
5565, 5653, 5656, 5680, 5686, 5690,
5705, 5731, 5733, 5742, 5758, 5763,
5778, 5812, 5823, 5824, 5842, 5843,
5860, 5880, 5883, 5891, 5892, 5897,
5927, 5949, 5959, 5964, 5981, 6029,
6036, 6057, 6058, 6062, 6078, 6094,
6101, 6129, 6156, 6170, 6187, 6217,
6221, 6227, 6228, 6238, 6335, 6337,
6347, 6363, 6368, 6389, 6411, 6419,
6431, 6435, 6438, 6441, 6455, 6471,
6474, 6487, 6501, 6576, 6589, 6630,
6633, 6634, 6638, 6642, 6654, 6661,
6680, 6715, 6739, 6740, 6751, 6760,
6761, 6766, 6790, 6791, 6812, 6831,
6869, 6906, 6924, 6925, 6926, 6941,
7012, 7046, 7057, 7065, 7081, 7130,
7137, 7139, 17029, 17044, 17142,
17158, 17209, 17212, 17222, 17231,
17243, 17263, 17268, 17272, 17273,
17279, 17379, 17403, 17457, 17480,
17499, 17500, 17512, 17516, 17518,
17569, 17599, 17667, 17733, 17740,
17748, 17760, 17803, 17812, 17835,
17839, 17866, 17912, 17949, 17964,
17979, 17991, 17998, 17999, 18088,
18133, 18149, 18169, 18174, 18181,
18270, 18290, 18312, 18379, 18410,
18560, 18579, 18585, 18594, 18732,
18786, 18809, 18884, 18885, 19069
18902
5564, 6325, 18940
1445, 1457, 1469, 1477, 1507, 1526,
1555, 1563, 1577, 1579, 1620, 1645,
1646, 1649, 1672, 1676, 1693, 1711,
1720, 1724, 1811, 1817, 1825, 1878,
1885, 1912, 1928, 1930, 1953, 1994,
1999, 2009, 2055, 2059, 2066, 2119,
2193, 2196, 2197, 2207, 2327, 2383,
2395, 2408, 2537, 2584, 2673, 2737,
2746, 2790, 2798, 2829, 2920, 2925,
2931, 2961, 2966, 3021, 3077, 3091,
3099, 3145, 3169, 3211, 3261, 3406,
3488, 3509, 3522, 3573, 3640, 3709,
3738, 3754, 3768, 3772, 3773, 3783,
3900, 3907, 3952, 3977, 3979, 4092,
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Fatores epidemiológicos
Fenomenologia

Ferimentos e lesões

Fibrose cística
Formação
Fragilidade
Gerência

4094, 4122, 4140, 4154, 4170, 4183,
4187, 4221, 4294, 4301, 4319, 4334,
4341, 4362, 4392, 4393, 4403, 4412,
4554, 4564, 4611, 4615, 4639, 4674,
4688, 4756, 4783, 4796, 4800, 4801,
4861, 4882, 4887, 4916, 4921, 4922,
4928, 4934, 4935, 4954, 4956, 4982,
5019, 5025, 5115, 5157, 5187, 5205,
5214, 5218, 5219, 5225, 5243, 5254,
5256, 5259, 5371, 5425, 5447, 5483,
5487, 5494, 5501, 5504, 5577, 5579,
5595, 5600, 5618, 5668, 5677, 5688,
5702, 5769, 5854, 5902, 5960, 5980,
6016, 6128, 6133, 6138, 6148, 6150,
6153, 6279, 6296, 6297, 6302, 6307,
6312, 6330, 6338, 6387, 6405, 6423,
6428, 6429, 6431, 6488, 6523, 6530,
6532, 6533, 6540, 6567, 6578, 6596,
6610, 6641, 6643, 6705, 6711, 6771,
6818, 6827, 6923, 7011, 7147, 7618,
7824, 8024, 17061, 17074, 17085,
17116, 17130, 17181, 17187, 17190,
17264, 17491, 17683, 17688, 17717,
17790, 17918, 18003, 18070, 18082,
18218, 18235, 18300, 18329, 18577,
18836, 18837, 18856, 18901, 18960
1435, 1672, 1689, 2209, 3828, 5242,
5719, 17761, 17923, 18428, 18900
7123, 7641, 8096, 13058, 17032,
17121, 17157, 17329, 17434, 17493,
17837, 18325, 18908, 18988
1813, 1967, 2033, 2328, 2498, 2548,
2808, 2968, 3058, 3085, 3207, 3243,
3267, 3301, 3381, 3705, 3708, 3925,
4010, 4172, 4189, 4246, 4325, 4375,
4425, 4514, 4543, 4747, 4786, 4811,
4847, 4850, 4855, 4934, 5252, 5288,
5311, 5469, 5512, 5579, 5601, 5738,
5777, 6016, 6027, 6057, 6095, 6410,
6415, 6475, 6588, 6699, 6701, 6712,
6943, 7026, 7131, 8100, 17813,
17825, 18062, 18201, 18724, 19033
2784, 3272, 5733, 5843, 6546, 7970,
17506, 18604, 18711
17342, 17523, 18657
7116, 18561, 18652
1510, 1717, 1768, 1865, 1995, 2029,
2036, 2062, 2172, 2242, 2359, 2620,
2682, 2713, 2734, 3016, 3035, 3041,
3052, 3056, 3063, 3070, 3076, 3119,
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Gerenciamento de segurança

Gerontologia
Gestação
Gestação de alto risco
Gestantes

Gestão de ciência, tecnologia e
inovação em saúde
Gestão em saúde

Glicose
Gravidez

3130, 3135, 3159, 3294, 3384, 3486,
3618, 3760, 3767, 3888, 3985, 4038,
4134, 4311, 4418, 4575, 4629, 4768,
4783, 4832, 4856, 4884, 4927, 4961,
5052, 5183, 5266, 5308, 5393, 5607,
5622, 5749, 5752, 5834, 5835, 5907,
5925, 6007, 6497, 6505, 6640, 13078,
13080, 13083, 17030, 17168, 17214,
17223, 17571, 17674, 17890, 17993,
18038, 18040, 18439, 18466, 18617,
18774, 18913, 18993
5230, 5760, 6253, 6591, 6618, 6802,
7003, 17072, 17168, 17606, 17634,
17943, 18628
18917
17235, 17569, 18346, 18650, 18725,
18988, 19104
18952
4056, 4080, 4081, 4109, 4148, 4169,
4257, 4263, 4292, 4379, 4458, 4466,
4515, 4533, 4577, 4723, 4725, 4869,
4940, 4942, 5036, 5045, 5148, 5155,
5225, 5246, 5352, 5359, 5375, 5396,
5451, 5503, 5505, 5557, 5645, 5693,
5766, 5882, 5893, 6035, 6124, 6171,
6222, 6240, 6297, 6379, 6627, 6651,
6718, 6727, 6741, 6792, 6942, 17058,
17192, 17508, 18154, 18807, 18904,
19125
18954
4508, 4511, 4768, 5183, 5242, 5424,
5516, 5809, 5810, 5815, 5848, 5958,
6107, 6136, 6263, 6361, 6577, 6683,
6693, 6707, 6730, 6787, 6821, 6836,
6838, 6854, 6905, 6944, 7004, 17308,
17412, 17526, 17891, 18047, 18164,
18171, 18877, 18954, 18969, 19078,
19079
7078, 18814
1425, 1471, 1488, 1555, 1561, 1582,
1623, 1722, 1757, 1759, 1823, 1872,
1989, 2075, 2194, 2221, 2289, 2304,
2308, 2373, 2390, 2438, 2490, 2631,
2636, 2661, 2752, 2759, 2839, 2884,
2941, 2946, 2990, 3036, 3069, 3197,
3287, 3324, 3363, 3376, 3417, 3420,
3432, 3457, 3477, 3511, 3512, 3517,
3524, 3638, 3661, 3711, 3731, 3733,
3756, 3820, 3835, 3836, 3852, 3863,
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Habilidade clínica
Hanseníase

Hanseníase/prevenção e controle
Hemovigilância
Hepatite b

Hidrocortizona
Hipertensão

História da enfermagem

3870, 3935, 3982, 3989, 3995, 4083,
4109, 4117, 4148, 4169, 4180, 4257,
4292, 4342, 4461, 4466, 4478, 4481,
4494, 4515, 4533, 4568, 4577, 4723,
4869, 4905, 4940, 4942, 5045, 5148,
5228, 5244, 5262, 5328, 5352, 5375,
5451, 5470, 5557, 5639, 5693, 5745,
5873, 5874, 5893, 5895, 5987, 5999,
6029, 6035, 6113, 6115, 6117, 6171,
6294, 6379, 6430, 6603, 6612, 6627,
6664, 6718, 6727, 6741, 6792, 6942,
7079, 7653, 7899, 13112, 13678,
17038, 17535, 17712, 17744, 18015,
18125, 18437, 18935, 19014, 19022,
19027
18879
1464, 1485, 1520, 1550, 1786, 1836,
1874, 1881, 1906, 1979, 2124, 2136,
2220, 2489, 2791, 3208, 3245, 3267,
3433, 3476, 3552, 3751, 3902, 4421,
4670, 4749, 5278, 5435, 5515, 5517,
5781, 5796, 6132, 6286, 6764, 6935,
6937, 7989, 7995, 17064, 17756,
17887, 18221, 18345, 18557, 18651,
18776, 18793, 18842, 18936
18839, 19018
18627
2850, 3276, 3512, 4541, 5383, 5898,
6038, 6279, 6293, 6296, 6330, 6398,
6827, 17356, 17908, 18226, 18577
18568
1488, 1497, 1526, 1620, 1711, 1719,
1912, 1958, 2044, 2123, 2223, 2276,
2316, 2327, 2395, 2476, 2496, 2506,
2510, 2585, 2586, 2616, 2790, 2885,
2925, 2946, 2972, 3203, 3211, 3293,
3318, 3329, 3442, 3624, 3640, 3823,
3900, 3907, 3919, 4102, 4123, 4187,
4253, 4294, 4345, 4412, 4428, 4434,
4457, 4479, 4522, 4538, 4567, 4821,
4838, 4842, 4843, 4844, 4860, 5202,
5254, 5361, 5400, 5425, 5487, 5501,
5565, 5620, 5621, 5702, 5853, 5957,
6104, 6150, 6312, 6328, 6440, 6445,
6562, 6580, 6600, 6610, 6622, 6709,
6711, 6796, 7023, 7129, 17012,
17013, 17092, 17200, 17211, 17224,
17346, 17662, 18074, 18278, 18833,
18851, 18865, 18897, 19133
1481, 1518, 1569, 1730, 1732, 1771,
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HIV/AIDS

HIV/HCV
HLA-G
Hospitalização

Humanização da assistência

1788, 1865, 2001, 2095, 2103, 2189,
2201, 2224, 2275, 2282, 2555, 2576,
2622, 2668, 2694, 2698, 2700, 2711,
2874, 2902, 3008, 3017, 3020, 3157,
3165, 3246, 3258, 3266, 3282, 3463,
3534, 3535, 3551, 3611, 3634, 3681,
3909, 4088, 4089, 4150, 4195, 4270,
4273, 4290, 4326, 4330, 4476, 4616,
4627, 4645, 4654, 4702, 4711, 4814,
4939, 5063, 5097, 5105, 5284, 5340,
5384, 5388, 5391, 5432, 5445, 5457,
5458, 5460, 5473, 5829, 5871, 5872,
5924, 5929, 5930, 5950, 5976, 6028,
6185, 6200, 6215, 6476, 6477, 6498,
6515, 6525, 6536, 6538, 6541, 6556,
6665, 6717, 6773, 6777, 6806, 6879,
6880, 6884, 6891, 6894, 6916, 7083,
7087, 7161, 7504, 7505, 7583, 7590,
7594, 7596, 7597, 7804, 8655, 13672,
13675, 14203, 15153, 15154, 15155,
15156, 15548, 16004, 16008, 16996,
17150, 17163, 17467, 17481, 17578,
17582, 17658, 17709, 17768, 17788,
17833, 17994, 18025, 18037, 18066,
18119, 18220, 18279, 18285, 18288,
18335, 18339, 18422, 18606, 18813,
18863, 18957, 19016, 19042, 19088,
19112, 19142
17875, 18042, 18314, 18559, 18577,
18633, 18654, 18662, 18705, 18725,
18745, 18761, 18846, 18902, 19090
18655
18655, 18659
1607, 1916, 1980, 2034, 2133, 2362,
2549, 2550, 2674, 2687, 2688, 2692,
2877, 3014, 3018, 3128, 3244, 3262,
3385, 3515, 3916, 3992, 4024, 4041,
4085, 4135, 4230, 4289, 4341, 4439,
4502, 4581, 4701, 4782, 4803, 4876,
5001, 5264, 5358, 5395, 5488, 5686,
5766, 5866, 5891, 6044, 6075, 6167,
6285, 6726, 6785, 6809, 7063, 13057,
17020, 17232, 17541, 17586, 17609,
17628, 17637, 18382, 18428, 18554,
18567, 18629, 18723
4026, 4030, 4050, 4056, 4063, 4072,
4095, 4112, 4242, 4259, 4284, 4368,
4449, 4529, 4537, 4634, 4694, 4727,
4740, 4741, 4818, 4959, 5033, 5113,
5235, 5293, 5327, 5398, 5440, 5518,
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Identidade
Identidade de gênero

Idoso

5593, 5638, 5669, 5698, 5813, 5878,
5882, 5892, 5934, 5942, 5951, 6152,
6200, 6211, 6270, 6291, 6292, 6358,
6366, 6459, 6481, 6537, 6611, 6630,
6684, 6770, 6797, 6800, 6807, 6833,
6860, 6907, 6978, 7005, 17129,
17148, 17257, 17743, 18040, 18102,
18383, 18453, 18461, 18462, 18548,
18615, 18948, 19068
17677, 17868, 17913, 18657
3969, 4129, 4184, 4194, 4248, 4272,
4338, 4380, 4461, 4495, 4530, 4604,
4685, 4761, 5005, 5185, 5251, 5323,
5423, 5460, 5543, 5585, 5847, 5996,
6340, 6354, 6558, 6654, 6879, 6943,
6947, 17045, 17447, 17456, 17738,
18066, 18152, 19000
1461, 1486, 1490, 1533, 1551, 1647,
1683, 1737, 1746, 1825, 1859, 1861,
1864, 1876, 1913, 1972, 1980, 2017,
2063, 2071, 2073, 2163, 2169, 2180,
2181, 2191, 2204, 2312, 2317, 2362,
2392, 2403, 2424, 2453, 2496, 2503,
2506, 2507, 2571, 2581, 2633, 2644,
2657, 2660, 2664, 2665, 2674, 2688,
2729, 2764, 2772, 2779, 2807, 2840,
2856, 2869, 2871, 2891, 2914, 2968,
3014, 3042, 3045, 3047, 3081, 3095,
3128, 3154, 3219, 3244, 3256, 3322,
3345, 3378, 3402, 3408, 3456, 3465,
3467, 3495, 3566, 3589, 3592, 3604,
3637, 3741, 3757, 3763, 3773, 3838,
3849, 3850, 3855, 3861, 3890, 3899,
3903, 3954, 3962, 3992, 3999, 4016,
4021, 4022, 4024, 4052, 4054, 4065,
4112, 4126, 4153, 4179, 4183, 4221,
4232, 4252, 4274, 4315, 4355, 4396,
4408, 4431, 4449, 4457, 4488, 4489,
4490, 4502, 4534, 4586, 4591, 4602,
4607, 4626, 4628, 4665, 4666, 4667,
4669, 4675, 4690, 4698, 4709, 4713,
4722, 4739, 4742, 4745, 4751, 4752,
4810, 4811, 4824, 4875, 4881, 4885,
4913, 4915, 4936, 4950, 4963, 4974,
4975, 5010, 5028, 5029, 5041, 5054,
5056, 5064, 5066, 5071, 5076, 5092,
5118, 5125, 5142, 5164, 5209, 5224,
5257, 5264, 5317, 5358, 5377, 5398,
5400, 5404, 5416, 5433, 5453, 5461,
5465, 5502, 5523, 5530, 5532, 5537,
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Imonologia
Incontinência urinária

Indicadores de qualidade em
assistência à saúde

Indicadores sociais
Índices de gravidade do trauma
Infecção

5550, 5551, 5552, 5559, 5617, 5618,
5642, 5650, 5665, 5699, 5731, 5751,
5774, 5788, 5792, 5808, 5811, 5812,
5824, 5869, 5880, 5904, 5914, 5932,
5943, 5948, 5969, 5986, 6015, 6019,
6091, 6105, 6114, 6175, 6179, 6180,
6220, 6238, 6255, 6262, 6275, 6285,
6288, 6302, 6307, 6309, 6315, 6336,
6337, 6347, 6362, 6364, 6414, 6448,
6451, 6460, 6465, 6466, 6477, 6485,
6501, 6524, 6579, 6626, 6630, 6633,
6635, 6650, 6670, 6705, 6710, 6734,
6750, 6788, 6809, 6818, 6831, 6870,
6904, 6906, 6911, 6923, 6929, 6930,
6952, 6954, 7031, 7033, 7063, 7116,
7130, 7131, 7133, 7136, 7140, 7142,
13065, 13087, 17011, 17020, 17126,
17146, 17154, 17175, 17188, 17190,
17193, 17272, 17278, 17305, 17310,
17315, 17322, 17330, 17332, 17334,
17339, 17365, 17369, 17379, 17420,
17485, 17511, 17514, 17570, 17593,
17689, 17728, 17730, 17747, 17774,
17842, 17854, 17861, 17874, 17925,
17949, 17954, 17957, 17965, 17976,
17998, 18005, 18019, 18067, 18104,
18111, 18116, 18137, 18179, 18294,
18308, 18353, 18358, 18419, 18444,
18463, 18554, 18561, 18626, 18652,
18674, 18685, 18724, 18766, 18770,
18784, 18792, 18794, 18837, 18853,
18862, 18876, 18883, 18886, 18915,
18917, 18929, 18982, 19003, 19009,
19043, 19077, 18228, 18932, 17215,
17325, 17620, 17750, 17809, 17970,
18207, 18629, 18644, 18676, 18679,
19094, 19149, 19032
6547, 18601
1551, 2817, 4014, 4739, 4795, 5584,
5648, 6656, 6746, 6801, 7011, 7996,
17847, 18134, 18211, 18313, 18679,
18932
3716, 3726, 3851, 4344, 4650, 5331,
5359, 5466, 5568, 6021, 6100, 6425,
6609, 6664, 7105, 7110, 17716,
18572, 18717, 18841, 19062, 19141
3228, 5299, 18900
2328, 2331, 2995, 5601, 5605, 6687,
6701, 18916
2394, 2841, 3305, 5142, 6022, 6119,
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Infecção hospitalar

Infecção pelo HIV/aids
Informática em enfermagem

Inquéritos epidemiológicos
Integração ensino - serviço
Interações de medicamentos
Internação compulsória
Internação psiquiátrica
Intervenção de enfermagem
Jornada de trabalho
Jovens
Judicialização da saúde
Juventude
Leite humano
Licenciatura em enfermagem
Liderança

6937, 7173, 7202, 17254, 17302,
17588, 17821, 17822, 18024, 18259,
18281, 18709, 19044
1615, 1677, 1687, 1689, 1900, 1968,
2030, 2099, 2167, 2193, 2341, 2355,
2437, 2475, 2564, 2583, 2631, 2691,
2701, 2704, 2813, 2886, 2910, 2934,
3016, 3043, 3268, 3296, 3357, 3369,
3406, 3507, 3555, 3592, 3682, 3753,
3781, 3783, 3805, 3939, 4149, 4201,
4219, 4264, 4266, 4268, 4335, 4473,
4503, 4509, 4544, 4545, 4554, 4555,
4564, 4663, 4671, 4715, 4827, 4840,
4857, 4861, 4887, 4919, 4924, 4982,
5187, 5231, 5493, 5494, 5529, 5594,
5600, 5691, 5899, 5908, 5914, 5985,
6012, 6021, 6102, 6280, 6290, 6325,
6422, 6428, 6443, 6533, 6534, 6584,
6586, 6590, 6598, 6655, 6696, 6994,
7071, 7476, 8381, 17003, 17176,
17657, 17668, 17944, 18117, 18259,
18312, 18628, 18737, 18940, 19020,
19093
18547, 18810
4075, 4212, 4372, 4747, 4776, 4894,
4900, 5106, 5122, 5160, 5163, 5520,
5612, 5689, 5714, 6072, 6076, 6082,
6164, 6239, 6240, 6560, 6585, 6595,
6712, 6731, 6808, 6885, 7074, 17136,
17519, 17695, 17708, 17943, 18563,
18667, 18686, 19109, 19110
18251, 18875
19012
4918, 5662, 6253, 6623, 18554
18646
18646
18458
3260, 4158, 5384, 6348, 18568
17699, 18978
18646
17729, 18640, 18860
2295, 4660, 5764, 6426, 7056, 8106,
17223, 17532, 18781
18589, 18657
1534, 1740, 1765, 1772, 1895, 1896,
1967, 1995, 2359, 2533, 2620, 2770,
3239, 3766, 3767, 3973, 3985, 4333,
4356, 5199, 5215, 5546, 5554, 5934,
13080, 17426, 17441, 17942, 18089,
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Líquido pré-ejaculatório
Mães

Manejo da via aérea
Medida da pressão arterial
Médula espinal
Mercado de trabalho
Método mãe-canguru
Metodologia webquest
Morte

Motocicletas
Motociclistas
Mulher

Música

Narrativas
Neoplasias

18163, 18236, 19080
18747
1466, 1480, 1489, 1502, 1503, 1600,
1641, 1651, 1679, 1681, 1698, 1708,
1718, 1758, 1809, 1884, 1914, 1934,
2012, 2024, 2035, 2106, 2110, 2154,
2160, 2198, 2230, 2253, 2332, 2396,
2463, 2494, 2502, 2505, 2528, 2559,
2568, 2578, 2645, 2648, 2652, 2675,
2678, 2702, 2751, 2760, 2777, 2793,
2834, 2865, 2900, 2909, 2915, 3007,
3018, 3068, 3129, 3138, 3163, 3164,
3253, 3317, 3363, 3382, 3457, 3469,
3601, 3620, 3638, 3639, 3647, 3680,
3879, 3914, 4009, 4238, 4254, 4338,
4347, 4349, 4378, 4380, 4482, 4594,
4617, 4642, 4971, 5017, 5194, 5289,
5338, 5567, 5590, 5592, 5661, 5673,
5736, 5746, 5852, 5938, 6029, 6046,
6077, 6294, 6430, 6517, 6572, 6698,
6762, 17068, 17761, 18029, 18264,
18374, 18598, 18611, 18633, 18771,
18861
18624
18660
19126
4186, 4463, 4547, 5456, 5729, 5907,
7802, 7870, 7906, 18261, 18955
18466
18563
1547, 1843, 1899, 1907, 2352, 2433,
2482, 2573, 2715, 2947, 3031, 3298,
3668, 3675, 3678, 3861, 3938, 4037,
4381, 4569, 5113, 5272, 5566, 5699,
5712, 6029, 6353, 6441, 6548, 6761,
7002, 7130, 7136, 14881, 17042,
17121, 17493, 17651, 17911, 18165,
18190, 18289, 18347, 18454, 18647,
18858
2796, 5579, 6845, 17438, 18616
19033
7851, 17008, 17031, 17336, 17365,
17811, 18134, 18228, 18725, 18887,
18932
1608, 3697, 4841, 6208, 17026,
17507, 18005, 18613, 18945, 18987,
19063
18633
1444, 1455, 1577, 1756, 2200, 2298,
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Neoplasias de mama
Notificação de acidentes de trabalho

Nutricao infantil
Obesidade

Organizador de medicamentos
Paciente terminal
Pais

Papel do profissional de enfermagem

Papilomavírus humano
Parada cardíaca extra-hospitalar
Paraplegia

2444, 2590, 2621, 2821, 2861, 3079,
3082, 3096, 3264, 3290, 3435, 3472,
3482, 3492, 3534, 3536, 3612, 3668,
3735, 3764, 3777, 3785, 3831, 3915,
4041, 4050, 4061, 4241, 4340, 4346,
4350, 4351, 4359, 4431, 4464, 4542,
4581, 4614, 4618, 4641, 4661, 4667,
4672, 4719, 4805, 4852, 4923, 5075,
5101, 5104, 5110, 5218, 5251, 5289,
5311, 5415, 5475, 5521, 5537, 5578,
5656, 5690, 5726, 5792, 5826, 5964,
5974, 6036, 6039, 6077, 6085, 6103,
6112, 6191, 6238, 6269, 6323, 6352,
6441, 6449, 6523, 6553, 6578, 6586,
6605, 6633, 6638, 6739, 6761, 6996,
7047, 7054, 7119, 16979, 17236,
17298, 17594, 17628, 17835, 18038,
18272, 19132, 19147
17616, 17625, 18553, 18716
1878, 1882, 3494, 5376, 6252, 6397,
6743, 17619, 17897, 18241, 18565,
18653
7848, 14210, 19067
1538, 1613, 2327, 2476, 3285, 3344,
3488, 3930, 3977, 4000, 4099, 4374,
4424, 4551, 4567, 4775, 5176, 5480,
5484, 5487, 5501, 5504, 5799, 6043,
6128, 6138, 6150, 6247, 6437, 6581,
6857, 7108, 7117, 17177, 17191,
17488, 17630, 17643, 17886, 17906,
17910, 17926, 18176, 18191, 18197,
19040
18644
19069
1692, 1798, 2195, 2830, 2926, 3023,
3264, 3343, 3395, 3466, 3505, 3873,
4210, 4556, 4682, 5011, 5198, 5378,
5628, 17434, 17712, 17759, 18271,
19034
1773, 1822, 4068, 4418, 4497, 4636,
4638, 4865, 5078, 5140, 5359, 5473,
5486, 5522, 5529, 5566, 5596, 5664,
6002, 6093, 6206, 6208, 6358, 6648,
6686, 6782, 6783, 6905, 13050,
17125, 17135, 17418, 18246, 18581
17374, 18307, 18640, 18701
18930
2338, 3061, 3519, 4206, 4295, 4484,
5038, 5364, 5456, 17084, 17986,
18749
1182

Parto

Parto - assistência
Paternidade

Período intra-operatório
Pesquisa em educação de
enfermagem
Pesquisa em enfermagem

Pesquisa em enfermagem de prática
clínica
Pesquisa metodológica
Pesquisa qualitativa

1475, 1515, 1555, 1561, 2307, 2698,
2722, 2732, 2738, 2832, 2834, 2839,
2853, 2864, 2938, 2990, 3112, 3170,
3327, 3417, 3420, 3421, 3700, 3711,
3836, 3870, 3920, 3982, 4076, 4081,
4092, 4210, 4226, 4306, 4420, 4816,
5995, 6025, 6115, 6117, 6171, 6198,
6321, 6342, 6531, 6603, 6695, 7027,
7128, 7148, 8083, 8088, 8093, 8096,
8112, 13112, 17038, 17666, 17720,
17967, 17985, 18380, 19068
18827
1822, 3023, 3466, 3896, 3989, 4210,
4382, 4912, 4969, 5090, 5901, 6151,
6482, 6537, 8096, 17712, 17733,
18401, 18885
4782, 5637, 5694, 6016, 6064, 18728
3775, 5108, 5434, 6194, 6479, 17824,
18548
1574, 1597, 1879, 2103, 2276, 3035,
3314, 3424, 3437, 3667, 3755, 3943,
4405, 4648, 4771, 4779, 5151, 5200,
5268, 5602, 5828, 6265, 6270, 6552,
6555, 6562, 6611, 6823, 6824, 6825,
6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6832,
6833, 6834, 6836, 6838, 6839, 6840,
6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6847,
6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853,
6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859,
6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865,
6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872,
6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878,
6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883,
6884, 6885, 6887, 6888, 6889, 6890,
6891, 6892, 6893, 6894, 6920, 6921,
6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927,
6928, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934,
6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940,
6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946,
6947, 6948, 6951, 6952, 6953, 6954,
6955, 6956, 6960, 6965, 6989, 7104,
7815, 13046, 17156, 17224, 17869,
17972, 18113, 18335, 18956
18879
18673
7001, 7038, 7103, 7104, 7152, 17143,
17156, 17510, 17652, 17713, 17725,
17736, 17741, 17751, 18026, 18186,
18202, 18424, 18433, 18797, 18830,
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Pessoal de enfermagem
Pessoas com deficiência visual
Pleiotropia genética
Pneumonia
Pobreza
Podiatria
Poesia
Polimorfismo
Polimorfismo genético
População negra
Portador
Prática profissional

18918, 19049, 19085, 19104, 19147
19111
18021, 18845
18867
2564, 2607, 3161, 6021, 7617, 18723
4431, 5722, 5997, 6734, 6739, 6939,
17525, 19065
5561, 18756
18845
18655
5679, 6042, 6741, 17596, 17892,
18867
17974, 19030
2754, 3764, 4324, 18940
1434, 1467, 1479, 1481, 1493, 1494,
1495, 1499, 1508, 1513, 1519, 1523,
1529, 1530, 1534, 1537, 1570, 1573,
1588, 1590, 1634, 1635, 1644, 1666,
1669, 1682, 1694, 1695, 1697, 1702,
1706, 1716, 1736, 1754, 1758, 1760,
1762, 1765, 1767, 1772, 1821, 1828,
1834, 1835, 1862, 1863, 1893, 1911,
1923, 1947, 1951, 1952, 1959, 1969,
1970, 1975, 1982, 1998, 2004, 2008,
2012, 2020, 2026, 2036, 2040, 2052,
2060, 2068, 2111, 2115, 2125, 2141,
2147, 2148, 2159, 2163, 2165, 2172,
2187, 2188, 2198, 2213, 2225, 2226,
2231, 2233, 2264, 2268, 2271, 2272,
2273, 2275, 2283, 2285, 2288, 2299,
2309, 2325, 2345, 2352, 2354, 2359,
2367, 2379, 2380, 2384, 2399, 2425,
2440, 2455, 2459, 2461, 2464, 2465,
2471, 2481, 2483, 2491, 2512, 2538,
2575, 2576, 2596, 2620, 2622, 2628,
2653, 2654, 2668, 2680, 2685, 2694,
2699, 2704, 2730, 2731, 2736, 2870,
2872, 2875, 2876, 2883, 2890, 2897,
2920, 2935, 2936, 2992, 3001, 3012,
3026, 3029, 3030, 3032, 3034, 3046,
3063, 3066, 3067, 3068, 3070, 3078,
3109, 3131, 3133, 3136, 3148, 3149,
3173, 3195, 3210, 3216, 3246, 3257,
3287, 3297, 3300, 3315, 3333, 3345,
3356, 3366, 3367, 3375, 3424, 3427,
3434, 3449, 3450, 3452, 3459, 3460,
3470, 3485, 3510, 3539, 3543, 3548,
3563, 3570, 3611, 3612, 3613, 3618,
3623, 3626, 3633, 3635, 3643, 3652,
3659, 3661, 3671, 3672, 3681, 3685,
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Predisposição genética para doença
Prematuridade
Prematuro

Prevenção

Prevenção de acidentes

3689, 3692, 3695, 3741, 3798, 3810,
3815, 3817, 3824, 3825, 3827, 3854,
3858, 3863, 3876, 3888, 3909, 3959,
3970, 3974, 3996, 4007, 4047, 4068,
4073, 4075, 4132, 4143, 4149, 4159,
4161, 4166, 4167, 4190, 4196, 4199,
4243, 4248, 4271, 4276, 4308, 4309,
4313, 4320, 4325, 4328, 4330, 4339,
4370, 4418, 4421, 4422, 4448, 4478,
4490, 4511, 4523, 4527, 4528, 4537,
4571, 4581, 4603, 4606, 4613, 4638,
4639, 4641, 4691, 4701, 4702, 4715,
4734, 4746, 4771, 4787, 4801, 4802,
4849, 4917, 4919, 4945, 4946, 4973,
5057, 5140, 5190, 5196, 5267, 5307,
5316, 5347, 5426, 5434, 5442, 5454,
5473, 5476, 5477, 5498, 5518, 5525,
5529, 5531, 5546, 5576, 5588, 5607,
5623, 5632, 5644, 5652, 5667, 5752,
5753, 5775, 5786, 5787, 5797, 5884,
5941, 5956, 5958, 6002, 6006, 6032,
6033, 6065, 6160, 6168, 6177, 6204,
6210, 6248, 6356, 6367, 6413, 6415,
6416, 6417, 6420, 6421, 6496, 6500,
6538, 6539, 6569, 6611, 6614, 6678,
6767, 6842, 8029, 17119, 17209,
17286, 17308, 17659, 17850, 18073,
18232, 18240, 18840
6453, 6578, 7054, 18867
18817
1466, 1545, 1641, 1694, 1708, 1758,
1787, 1813, 1844, 1845, 1855, 1858,
1884, 1988, 2069, 2087, 2183, 2195,
2357, 2605, 2719, 2777, 2789, 2900,
2905, 2909, 2924, 2926, 3163, 3224,
3253, 3362, 3395, 3639, 3793, 3873,
3908, 3945, 3984, 4171, 4230, 4435,
4486, 4513, 4594, 4610, 4738, 4929,
5094, 5121, 5134, 5162, 5163, 5208,
5232, 5338, 5379, 5381, 5392, 5397,
5439, 5591, 5661, 5857, 5911, 6004,
6202, 6251, 6517, 6526, 6585, 6755,
6769, 6971, 7165, 7475, 17025,
17496, 17661, 18201, 18277, 18374,
18457, 18602, 18609, 18781
7951, 14206, 17159, 17542, 17647,
17798, 18058, 18172, 18307, 18333,
18680, 18865, 18958, 18988
1824, 1878, 1984, 2254, 2916, 3213,
3389, 4336, 4615, 4728, 5240, 5600,

1185

Processo educativo
Processo ensino-aprendizagem
Processo de enfermagem

Professores
Profissão
Profissionais do sexo
Profissional de saúde
Programa de rastreamento
Programa saúde da família

5640, 6156, 6220, 6472, 6815, 7718,
18560
19014
18563
1433, 1436, 1441, 1442, 1488, 1490,
1505, 1601, 1603, 1612, 1635, 1722,
1748, 1753, 1755, 1762, 1777, 1810,
1833, 1836, 1848, 1998, 2007, 2136,
2145, 2210, 2223, 2246, 2271, 2276,
2292, 2315, 2364, 2369, 2372, 2457,
2542, 2572, 2654, 2658, 2670, 2717,
2736, 2745, 2868, 2888, 2891, 3052,
3066, 3073, 3113, 3292, 3295, 3300,
3313, 3333, 3338, 3413, 3420, 3445,
3473, 3477, 3513, 3591, 3608, 3666,
3671, 3675, 3730, 3758, 3803, 3807,
3825, 3865, 3866, 3897, 3898, 3974,
4035, 4048, 4075, 4116, 4123, 4124,
4178, 4258, 4286, 4289, 4304, 4326,
4344, 4391, 4459, 4470, 4497, 4520,
4538, 4706, 4747, 4930, 4953, 4968,
4983, 4988, 4993, 4995, 5012, 5038,
5114, 5122, 5139, 5196, 5283, 5288,
5308, 5364, 5370, 5397, 5407, 5449,
5499, 5520, 5528, 5533, 5546, 5560,
5602, 5630, 5667, 5714, 5772, 5835,
6126, 6173, 6204, 6206, 6259, 6268,
6301, 6403, 6486, 6489, 6667, 6736,
6749, 6808, 6834, 6844, 6882, 6885,
13046, 17194, 17201, 17283, 17377,
17445, 17461, 17472, 17489, 17503,
17519, 17705, 17756, 17814, 17850,
17856, 17920, 17943, 17984, 18204,
18305, 18368, 18552, 18667, 18799,
18841, 18881, 19050, 17136, 17155,
17345, 17370, 17460, 17530, 17537,
17538, 17963, 18681
18551
7168, 7211, 7494, 18957, 19137
18577
17512, 18634, 18955
18669
4063, 4095, 4100, 4101, 4166, 4167,
4187, 4199, 4255, 4339, 4348, 4355,
4410, 4423, 4437, 4441, 4459, 4462,
4500, 4526, 4529, 4552, 4558, 4565,
4570, 4603, 4612, 4623, 4668, 4688,
4692, 4714, 4733, 4750, 4759, 4777,
4823, 4830, 4873, 4903, 4946, 4986,
5014, 5022, 5023, 5024, 5035, 5042,
1186

Promoção da saúde

5056, 5156, 5157, 5166, 5177, 5180,
5203, 5207, 5253, 5273, 5288, 5290,
5291, 5300, 5303, 5306, 5310, 5323,
5330, 5372, 5412, 5420, 5472, 5531,
5626, 5643, 5737, 5742, 5755, 5801,
5810, 5845, 5900, 5919, 6040, 6055,
6060, 6066, 6085, 6116, 6141, 6168,
6177, 6181, 6193, 6195, 6218, 6219,
6248, 6262, 6274, 6300, 6303, 6306,
6320, 6327, 6328, 6360, 6439, 6459,
6483, 6565, 6573, 6619, 6660, 6666,
6689, 6713, 6718, 6752, 6835, 6852,
6890, 6904, 6905, 6906, 6917, 6953,
7036, 7054, 7588, 17051, 17354,
17629, 17740, 17848, 17851, 17871,
17965, 17977, 18094, 18105, 18143,
18420, 18649, 18873, 17685, 17765,
18342, 18459, 18603, 19138
1781, 1885, 1886, 1890, 2146, 2217,
2278, 2521, 2560, 2630, 2666, 2676,
2757, 2760, 2888, 2975, 3081, 3084,
3087, 3121, 3125, 3187, 3209, 3222,
3258, 3270, 3283, 3285, 3299, 3314,
3321, 3323, 3416, 3454, 3495, 3566,
3606, 3640, 3683, 3736, 3750, 3838,
3840, 3862, 3875, 3906, 3914, 3926,
3929, 3994, 4025, 4046, 4054, 4074,
4077, 4079, 4258, 4296, 4335, 4350,
4355, 4387, 4408, 4423, 4447, 4452,
4532, 4534, 4536, 4580, 4598, 4628,
4634, 4698, 4713, 4740, 4742, 4750,
4757, 4758, 4760, 4778, 4809, 4818,
4826, 4838, 4851, 4864, 4873, 4893,
4981, 4989, 5023, 5035, 5040, 5042,
5046, 5066, 5085, 5093, 5114, 5128,
5136, 5137, 5150, 5156, 5161, 5180,
5218, 5237, 5243, 5253, 5257, 5259,
5285, 5288, 5290, 5291, 5292, 5294,
5354, 5403, 5409, 5472, 5495, 5503,
5504, 5505, 5507, 5516, 5525, 5527,
5543, 5603, 5613, 5615, 5624, 5627,
5641, 5645, 5656, 5708, 5723, 5778,
5807, 5822, 5830, 5851, 5928, 5940,
5968, 5978, 6135, 6153, 6155, 6159,
6167, 6193, 6205, 6208, 6242, 6255,
6260, 6274, 6319, 6327, 6328, 6329,
6374, 6375, 6376, 6381, 6383, 6384,
6450, 6455, 6460, 6466, 6468, 6507,
6535, 6569, 6608, 6643, 6644, 6660,
6678, 6679, 6705, 6715, 6718, 6719,

1187

Propriedades psicométricas
Prostatectomia
Psicodrama
Psicologia social

Puerpério
Qualidade da assistência à saúde
Qualidade de serviços de saúde
Qualidade de vida

6835, 6851, 6928, 6930, 7013, 7038,
7106, 7134, 7151, 7154, 7680, 7712,
8749, 13056, 14997, 15440, 17061,
17084, 17088, 17097, 17105, 17106,
17107, 17113, 17115, 17117, 17119,
17173, 17177, 17294, 17295, 17448,
17485, 17489, 17490, 17494, 17515,
17548, 17712, 17744, 17755, 17802,
17817, 17845, 17882, 17884, 17899,
17902, 17929, 17936, 17958, 17971,
18018, 18019, 18021, 18137, 18149,
18177, 18362, 18442, 18589, 18754,
18838, 18888, 18893, 18903, 18941,
18964, 19049, 19059, 19061
18670
2664, 3898, 6736, 17345, 18621,
18748
2630, 3572, 5321, 18556
1987, 2026, 2069, 2239, 2244, 2289,
2303, 2306, 2350, 2484, 2509, 2517,
2574, 2643, 2676, 2678, 2683, 2695,
2696, 2723, 2775, 2797, 2811, 2881,
2935, 2952, 2959, 2986, 2998, 3014,
3047, 3049, 3110, 3127, 3147, 3151,
3152, 3168, 3172, 3204, 3254, 3269,
3321, 3438, 3542, 3544, 3546, 3560,
3568, 3580, 3589, 3598, 3626, 3656,
4106, 4197, 4648, 5203, 5316, 5486,
5522, 5876, 5899, 6008, 6180, 6579,
6673, 7635, 17158, 17213, 17786,
17924, 17995, 18031, 18184, 18423,
18426, 18462, 18464, 18640, 19089
8080, 8081, 13112, 17008, 17285,
17666, 18160, 19052, 19066
17915, 18664
18952
1486, 1738, 1756, 1852, 1859, 1887,
1943, 2024, 2037, 2091, 2197, 2302,
2320, 2343, 2395, 2403, 2424, 2449,
2472, 2473, 2507, 2521, 2532, 2567,
2602, 2644, 2665, 2714, 2724, 2729,
2803, 2822, 2833, 2893, 2894, 2915,
2932, 2948, 2957, 2965, 2973, 2977,
3081, 3115, 3144, 3158, 3203, 3204,
3219, 3259, 3302, 3315, 3394, 3402,
3414, 3425, 3602, 3603, 3624, 3692,
3695, 3721, 3738, 3771, 3795, 3797,
3809, 3822, 3855, 3891, 3894, 3903,
3906, 3929, 3944, 3983, 3987, 3998,
4002, 4016, 4018, 4021, 4027, 4039,
1188

4040, 4053, 4107, 4110, 4153, 4265,
4295, 4360, 4410, 4428, 4524, 4532,
4586, 4591, 4602, 4646, 4677, 4678,
4739, 4742, 4752, 4755, 4763, 4792,
4797, 4809, 4815, 4833, 4844, 4846,
4854, 4855, 4864, 4869, 4927, 4936,
4950, 4954, 4991, 4992, 4996, 5029,
5048, 5069, 5087, 5100, 5107, 5116,
5117, 5127, 5143, 5195, 5198, 5202,
5249, 5330, 5358, 5367, 5371, 5377,
5414, 5470, 5485, 5578, 5581, 5584,
5598, 5618, 5631, 5660, 5665, 5687,
5692, 5706, 5708, 5719, 5726, 5737,
5744, 5748, 5779, 5808, 5824, 5861,
5894, 5918, 5962, 5965, 5984, 5998,
6052, 6053, 6054, 6057, 6061, 6088,
6110, 6120, 6175, 6180, 6250, 6276,
6306, 6307, 6308, 6309, 6315, 6323,
6329, 6333, 6354, 6362, 6375, 6376,
6448, 6451, 6524, 6546, 6570, 6574,
6605, 6608, 6613, 6617, 6626, 6628,
6633, 6687, 6718, 6742, 6746, 6757,
6778, 6780, 6809, 6826, 6835, 6837,
6936, 6959, 7021, 7034, 7047, 7049,
7079, 7080, 7086, 7091, 7106, 7155,
7162, 7974, 13056, 17004, 17006,
17063, 17179, 17189, 17360, 17421,
17425, 17485, 17494, 17536, 17591,
17601, 17617, 17618, 17638, 17644,
17653, 17670, 17693, 17707, 17724,
17746, 17847, 17872, 17925, 17957,
18067, 18077, 18082, 18145, 18170,
18280, 18402, 18407, 18416, 18417,
18547, 18561, 18569, 18593, 18662,
18666, 18671, 18679, 18711, 18718,
18745, 18760, 18772, 18777, 18794,
18942, 18944, 18970, 18971, 18974,
19005, 19073, 19096, 19126
Qualidade de vida relacionada à saúde
17601, 18671, 18708
Queimaduras
1536, 1556, 2231, 2372, 2519, 2916,
3126, 3598, 3892, 4118, 4147, 4402,
4781, 4797, 4803, 4997, 5141, 5793,
5841, 5875, 6059, 6086, 6156, 7020,
7025, 17588, 18560
Radioterapia
5250, 5446, 5690, 5984, 6866, 17659,
17763, 17972, 18581
Reabilitação
1468, 1630, 1850, 1887, 1966, 1983,
2146, 2376, 2383, 2422, 2429, 2516,
2570, 2614, 2629, 2684, 2776, 2782,
2786, 2791, 2809, 2840, 2855, 2953,
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Recém-nascido

Redes de atenção à saúde
Representações sociais

Resíduos de serviços de saúde
Ressuscitação cardiopulmonar

Risco

3004, 3158, 3172, 3316, 3326, 3490,
3492, 3506, 3867, 4091, 4234, 4373,
4436, 4484, 4705, 4879, 4925, 5192,
5281, 5358, 5427, 5442, 5485, 5625,
5660, 5700, 6018, 6047, 6057, 6078,
6080, 6108, 6250, 6594, 6613, 6624,
6649, 6671, 6692, 6735, 6856, 6909,
6911, 6993, 7010, 7020, 17616,
17625, 17660, 17664, 17922, 18569
1496, 1641, 1694, 1708, 1745, 1758,
1800, 1813, 1844, 1845, 1904, 1988,
2102, 2106, 2259, 2365, 2434, 2447,
2469, 2492, 2502, 2746, 2789, 2834,
2909, 2917, 2946, 3080, 3140, 3192,
3224, 3253, 3317, 3343, 3350, 3362,
3520, 3532, 3584, 3627, 3670, 3706,
3722, 3864, 3872, 3873, 3880, 3908,
3945, 3981, 4114, 4155, 4171, 4200,
4229, 4230, 4300, 4393, 4417, 4435,
4441, 4482, 4501, 4509, 4525, 4537,
4548, 4554, 4574, 4594, 4606, 4610,
4886, 4984, 5003, 5015, 5081, 5094,
5115, 5121, 5162, 5197, 5211, 5305,
5314, 5331, 5350, 5392, 5439, 5447,
5511, 5512, 5564, 5571, 5591, 5597,
5644, 5661, 5857, 5911, 5917, 5926,
5980, 6004, 6033, 6038, 6048, 6124,
6143, 6149, 6167, 6186, 6202, 6228,
6251, 6257, 6271, 6293, 6321, 6378,
6419, 6422, 6430, 6432, 6433, 6471,
6585, 6606, 6674, 6755, 6769, 6817,
6828, 6869, 6971, 6977, 7078, 7147,
7189, 7219, 7602, 8120, 17075,
17187, 17257, 17260, 17350, 17353,
17403, 17532, 17612, 17717, 17904,
17912, 18017, 18084, 18110, 18457,
18945, 19063, 19124
17546, 18668, 19003
7141, 17017, 17022, 17197, 17206,
17346, 17364, 17439, 17875, 17899,
17976, 18007, 18047, 18463, 18810,
18978, 18979, 19005
3277, 3939, 4546, 5676, 6968, 18336,
18550, 19047
2882, 3671, 3821, 3990, 3996, 4033,
4250, 4559, 4593, 4802, 5053, 5106,
5298, 5301, 5586, 5612, 6073, 6317,
6989, 7088, 7120, 17684, 17930,
18060, 18930
2011, 2099, 2349, 2365, 2502, 3627,

1190

Risco sanitário
Riscos ocupacionais

Satisfação do paciente

Saúde

Saúde ambiental

Saude coletiva
Saúde da família

4780, 5172, 5849, 17863, 17976,
19049
18918
1565, 1715, 1747, 1824, 2016, 2093,
2096, 2170, 2254, 2281, 2294, 2385,
2540, 2626, 2667, 2671, 2679, 2763,
3094, 3150, 3182, 3213, 3215, 3255,
3261, 3358, 3389, 3527, 3538, 3557,
3635, 3660, 3778, 3788, 3934, 3939,
4006, 4012, 4040, 4094, 4138, 4262,
4336, 4362, 4403, 4453, 4546, 4587,
4615, 4623, 4643, 4686, 4693, 4726,
4731, 4783, 4786, 4789, 4822, 4834,
5133, 5150, 5181, 5233, 5259, 5325,
5489, 5711, 5713, 5725, 5779, 5909,
6216, 6242, 6248, 6256, 6295, 6299,
6387, 6472, 6743, 6744, 17262,
17348, 17361, 17402, 17459, 17463,
17476, 17865, 18054, 18075, 18216,
18328, 18429, 18550
1624, 1971, 2323, 2634, 2804, 2967,
2974, 3006, 3232, 3477, 3856, 3944,
4017, 4177, 4681, 4819, 5167, 6044,
6169, 6583, 6672, 6897, 6926, 6969,
6982, 6997, 7042, 17390, 17467,
17690, 18664, 19028
1429, 1437, 1439, 1508, 1514, 1531,
1562, 1563, 1585, 1636, 1648, 1651,
1673, 1710, 1737, 1830, 1841, 1856,
1902, 1925, 1997, 2045, 2278, 2424,
2522, 2617, 2714, 2764, 2775, 2876,
2991, 3010, 3077, 3531, 3769, 4074,
4679, 5890, 6054, 6061, 6851, 6891,
6893, 6919, 6974, 6978, 7080, 7159,
13075, 13669, 17043, 17122, 17311,
17314, 17371, 17568, 17933, 18031,
18098, 18205, 18564, 18912
2334, 2763, 3926, 4680, 5489, 5519,
6079, 6224, 6547, 6643, 17463,
17602, 17676, 17846, 18550, 18649,
18802
7144, 7145, 7707, 9056, 18229,
18353, 18383, 18626, 18835
1440, 1769, 1875, 1945, 2005, 2122,
2296, 2458, 2486, 2556, 2560, 2647,
2677, 2681, 2740, 2742, 2771, 2872,
2888, 2897, 2898, 2899, 2928, 3006,
3026, 3054, 3065, 3088, 3106, 3136,
3162, 3167, 3195, 3216, 3222, 3278,
3280, 3283, 3304, 3311, 3315, 3434,
1191

Saúde da mulher

3443, 3455, 3495, 3556, 3558, 3563,
3607, 3609, 3631, 3633, 3659, 3713,
3736, 3752, 3824, 3863, 3874, 3875,
3888, 3899, 3901, 3904, 3922, 3932,
3940, 3948, 4007, 4041, 4045, 4095,
4105, 4120, 4166, 4248, 4263, 4304,
4358, 4404, 4481, 4522, 4617, 4631,
4668, 4695, 4714, 4728, 4733, 4773,
4783, 4785, 4807, 4817, 4826, 4860,
4911, 5024, 5044, 5049, 5071, 5112,
5167, 5168, 5183, 5266, 5354, 5362,
5454, 5472, 5516, 5531, 5593, 5603,
5626, 5643, 5716, 5801, 5803, 5808,
5810, 5851, 5873, 5880, 5919, 5927,
5928, 5978, 5996, 6017, 6040, 6055,
6066, 6116, 6140, 6181, 6218, 6219,
6262, 6274, 6300, 6361, 6365, 6384,
6407, 6412, 6414, 6439, 6446, 6455,
6458, 6459, 6483, 6487, 6565, 6577,
6579, 6644, 6652, 6660, 6666, 6678,
6681, 6689, 6718, 6734, 6752, 6763,
6782, 6783, 6802, 6811, 6982, 6983,
7073, 7767, 7897, 13858, 15404,
17125, 17152, 17206, 17507, 17614,
17615, 17730, 17805, 17854, 17902,
17934, 17975, 18026, 18079, 18106,
18107, 18109, 18122, 18157, 18192,
18220, 18247, 18298, 18417, 18591,
18788, 18857, 18872, 19058, 19095,
19133
1425, 1492, 1595, 1675, 1705, 1749,
1801, 1819, 1889, 1977, 2000, 2075,
2192, 2197, 2203, 2217, 2221, 2240,
2307, 2490, 2515, 2544, 2580, 2589,
2599, 2608, 2615, 2639, 2672, 2722,
2728, 2744, 2753, 2819, 2885, 2911,
2919, 2945, 2990, 3015, 3050, 3055,
3138, 3166, 3179, 3269, 3275, 3336,
3337, 3390, 3434, 3440, 3467, 3474,
3638, 3651, 3666, 3672, 3680, 3709,
3711, 3712, 3732, 3762, 3800, 3830,
3845, 3854, 3862, 3881, 3917, 3941,
3958, 3991, 3995, 4080, 4081, 4083,
4084, 4086, 4107, 4109, 4115, 4116,
4117, 4144, 4157, 4169, 4170, 4209,
4226, 4233, 4275, 4281, 4301, 4305,
4321, 4342, 4349, 4379, 4380, 4384,
4466, 4469, 4491, 4510, 4515, 4518,
4549, 4617, 4628, 4630, 4644, 4651,
4656, 4657, 4658, 4661, 4712, 4723,

1192

Saúde do homem

Saúde do trabalhador

4734, 4736, 4770, 4795, 4836, 4853,
4869, 4881, 4904, 4905, 4940, 4942,
4947, 4962, 4966, 4987, 4997, 5005,
5020, 5021, 5022, 5030, 5045, 5069,
5072, 5117, 5155, 5228, 5234, 5244,
5250, 5252, 5258, 5271, 5273, 5281,
5293, 5352, 5362, 5365, 5375, 5386,
5403, 5408, 5411, 5413, 5418, 5419,
5423, 5429, 5438, 5442, 5450, 5451,
5453, 5455, 5459, 5470, 5500, 5503,
5505, 5507, 5509, 5541, 5545, 5547,
5553, 5556, 5570, 5584, 5592, 5598,
5668, 5701, 5703, 5735, 5745, 5844,
5847, 5852, 5854, 5858, 5863, 5878,
5893, 5895, 5896, 5905, 5906, 5919,
5920, 5922, 5946, 5972, 5984, 5987,
5996, 6040, 6067, 6171, 6198, 6294,
6310, 6334, 6340, 6343, 6350, 6355,
6360, 6366, 6374, 6384, 6393, 6408,
6434, 6436, 6447, 6481, 6497, 6503,
6516, 6521, 6558, 6568, 6575, 6581,
6627, 6631, 6651, 6656, 6658, 6702,
6741, 6746, 6792, 6801, 6812, 6876,
6878, 6972, 7069, 7084, 7152, 7155,
7682, 7709, 7754, 8083, 8094, 10217,
13678, 13858, 16976, 16991, 17006,
17019, 17040, 17087, 17111, 17167,
17179, 17239, 17250, 17321, 17323,
17324, 17338, 17363, 17508, 17544,
17551, 17555, 17586, 17616, 17741,
17751, 17761, 17762, 17773, 17776,
17818, 17867, 17910, 17958, 18029,
18041, 18239, 18260, 18301, 18302,
18320, 18321, 18337, 18346, 18380,
18426, 18437, 18465, 18590, 18632,
18640, 18741, 18759, 18782, 18947,
19010, 19029, 19065, 19068, 19089,
19122, 19144
5834, 5868, 6323, 6565, 17210,
17249, 17795, 17837, 17978, 18038,
18209, 18251, 18255, 18463, 18464,
18616, 18773, 18800, 18889, 18996
2173, 3934, 3936, 3939, 3960, 3979,
3998, 4005, 4006, 4012, 4014, 4018,
4023, 4027, 4029, 4039, 4040, 4044,
4082, 4091, 4094, 4130, 4138, 4158,
4203, 4204, 4262, 4352, 4360, 4409,
4429, 4442, 4448, 4453, 4477, 4540,
4545, 4546, 4552, 4587, 4605, 4633,
4637, 4643, 4647, 4655, 4686, 4693,

1193

Saúde materna
Saúde mental

4720, 4726, 4779, 4786, 4789, 4822,
4853, 4870, 4899, 4916, 4927, 4937,
4948, 4955, 4981, 4989, 5079, 5084,
5098, 5129, 5130, 5133, 5150, 5172,
5181, 5233, 5255, 5259, 5306, 5380,
5382, 5383, 5456, 5459, 5526, 5582,
5689, 5711, 5715, 5717, 5722, 5725,
5729, 5741, 5757, 5759, 5762, 5779,
5794, 5805, 5807, 5827, 5833, 5839,
5940, 5947, 5965, 6153, 6216, 6242,
6252, 6305, 6306, 6316, 6365, 6387,
6420, 6437, 6472, 6493, 6520, 6551,
6629, 6649, 6744, 6753, 6774, 6776,
6780, 6787, 6794, 6845, 6902, 6914,
6967, 7035, 7048, 7050, 7094, 7112,
7114, 13857, 14800, 16981, 16985,
17153, 17169, 17237, 17242, 17262,
17274, 17280, 17281, 17304, 17321,
17356, 17372, 17376, 17391, 17410,
17442, 17449, 17462, 17679, 17724,
17780, 17799, 17801, 17815, 17820,
17836, 17872, 17897, 17908, 17911,
17946, 17988, 18054, 18055, 18068,
18070, 18071, 18087, 18109, 18143,
18161, 18170, 18216, 18241, 18251,
18317, 18324, 18328, 18331, 18334,
18336, 18340, 18369, 18372, 18407,
18416, 18429, 18448, 18455, 18630,
18971, 19011, 19074, 19116
13678, 17926, 19040
1468, 1535, 1559, 1608, 1658, 1664,
1697, 1731, 1752, 1779, 1797, 1838,
1929, 1981, 1987, 2008, 2018, 2040,
2056, 2076, 2081, 2088, 2091, 2111,
2126, 2196, 2205, 2211, 2212, 2222,
2422, 2530, 2532, 2539, 2550, 2612,
2613, 2644, 2707, 2743, 2806, 2908,
2959, 2992, 2996, 3118, 3120, 3121,
3222, 3226, 3254, 3316, 3335, 3388,
3396, 3398, 3399, 3462, 3464, 3468,
3481, 3486, 3505, 3570, 3579, 3595,
3632, 3633, 3688, 3695, 3734, 3738,
3749, 3758, 3769, 3784, 3841, 3843,
3866, 3894, 3905, 3910, 3913, 3917,
3919, 3922, 3949, 3956, 3958, 4008,
4011, 4043, 4108, 4198, 4211, 4213,
4216, 4220, 4234, 4235, 4243, 4244,
4251, 4256, 4314, 4329, 4348, 4363,
4406, 4411, 4426, 4436, 4444, 4465,
4516, 4517, 4519, 4533, 4636, 4703,
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Saúde ocupacional
Saúde pública

4720, 4724, 4750, 4759, 4769, 4787,
4799, 4823, 4830, 4889, 4890, 4891,
4907, 4909, 4925, 4943, 4981, 5026,
5089, 5116, 5144, 5154, 5171, 5177,
5180, 5182, 5193, 5217, 5253, 5257,
5263, 5267, 5274, 5297, 5302, 5303,
5316, 5345, 5371, 5406, 5432, 5477,
5479, 5485, 5507, 5514, 5523, 5539,
5613, 5636, 5638, 5652, 5653, 5664,
5686, 5710, 5736, 5740, 5743, 5748,
5755, 5763, 5765, 5789, 5900, 5947,
5988, 6009, 6010, 6018, 6030, 6045,
6052, 6056, 6075, 6078, 6094, 6108,
6111, 6116, 6137, 6140, 6169, 6178,
6180, 6190, 6243, 6250, 6274, 6303,
6365, 6366, 6406, 6418, 6424, 6434,
6435, 6438, 6439, 6487, 6559, 6582,
6592, 6593, 6624, 6631, 6634, 6646,
6666, 6671, 6681, 6691, 6694, 6716,
6735, 6790, 6791, 6803, 6843, 6914,
6924, 6925, 6955, 6973, 6976, 6993,
7010, 7019, 7038, 7040, 7043, 7052,
7053, 7057, 7064, 7070, 7075, 7134,
7633, 7867, 7868, 13858, 14881,
16990, 17094, 17119, 17133, 17186,
17221, 17255, 17256, 17266, 17290,
17292, 17333, 17341, 17344, 17450,
17453, 17457, 17503, 17522, 17589,
17595, 17597, 17629, 17637, 17642,
17645, 17646, 17653, 17735, 17808,
17809, 17894, 17955, 18048, 18100,
18167, 18173, 18193, 18245, 18274,
18285, 18345, 18391, 18393, 18396,
18436, 18665, 18712, 18768, 18789,
18830, 18946, 19136, 19138
17676, 17704, 17736, 18107, 18331,
18367, 18804
1604, 1625, 1701, 1781, 1926, 1963,
2165, 2458, 2495, 2497, 2500, 2771,
2866, 3135, 3236, 3330, 3337, 3351,
3430, 3431, 3432, 3476, 3549, 3574,
3611, 3642, 3651, 3661, 3667, 3689,
3750, 3791, 3806, 3808, 3840, 4004,
4028, 4032, 4046, 4102, 4103, 4140,
4260, 4288, 4376, 4413, 4424, 4662,
4680, 4749, 5045, 5047, 5266, 5304,
5384, 5443, 5447, 5500, 5502, 5515,
5604, 5627, 5659, 5682, 5692, 5695,
5747, 5758, 5761, 5768, 6081, 6132,
6176, 6352, 6363, 6388, 6412, 6458,

1195

Segurança do paciente

Serviço de hemoterapia
Serviços comunitários de saúde
mental

Serviços de integração docenteassistencial
Serviços de saúde

Serviços de saúde mental

6628, 6643, 6645, 6696, 6822, 6829,
6862, 6935, 6951, 6953, 6955, 6958,
7151, 7179, 7473, 7581, 7591, 7592,
7608, 7702, 7708, 7766, 7772, 7783,
7933, 8969, 9056, 13059, 13060,
13101, 13103, 13107, 13109, 14802,
15010, 16003, 17166, 17556, 17579,
17580, 17676, 17699, 17710, 17729,
17761, 17793, 17864, 17929, 18047,
18079, 18105, 18195, 18282, 18326,
18459, 18762, 18972
7061, 7138, 17606, 17655, 17680,
17723, 17749, 17858, 18044, 18064,
18081, 18446, 18660, 18733, 18757,
18758, 18869, 18910, 18927, 18975,
19017, 19054, 19060, 19077
5078, 5806, 5879, 6743, 17932,
18619, 19047
3486, 4220, 4329, 4363, 4436, 4532,
4830, 4891, 5177, 5274, 5303, 6108,
6274, 6380, 6439, 6691, 6716, 17119,
19139
2319, 2410, 3229, 3429, 3887, 4135,
4323, 4771, 4848, 4933, 5103, 5315,
5318, 5783, 5956, 6454, 18912
1506, 1510, 1769, 1842, 2029, 2458,
2494, 2526, 2643, 2708, 3051, 3062,
3245, 3268, 3401, 3407, 3767, 3808,
3818, 3876, 3901, 3947, 4288, 4404,
4519, 4658, 4687, 4946, 5091, 5120,
5155, 5315, 5496, 5670, 5732, 5749,
5752, 5758, 5768, 5809, 5812, 5819,
5876, 5996, 6031, 6084, 6134, 6147,
6539, 6577, 6619, 6640, 6730, 6861,
7006, 7093, 7578, 7713, 7714, 7760,
7908, 8741, 8969, 17151, 17170,
17249, 17325, 17550, 17572, 17627,
17636, 17646, 17673, 17702, 17747,
17843, 17915, 18052, 18259, 18594,
18658, 18795, 18868, 18999, 19139
1427, 1971, 2074, 3118, 3226, 3247,
3265, 3388, 3464, 3734, 4108, 4216,
4234, 4251, 4596, 4636, 4681, 4703,
4724, 4778, 4784, 4879, 4907, 4981,
5026, 5089, 5154, 5217, 5253, 5267,
5302, 5316, 5479, 5613, 5652, 5653,
5700, 5743, 5748, 5981, 6008, 6009,
6056, 6078, 6108, 6137, 6169, 6249,
6406, 6592, 6624, 6666, 6671, 6682,
6691, 6735, 6843, 6991, 17292,
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Serviços médicos de emergência

Sexualidade

Simulação
Síndrome de down
Síndrome de imunodeficiência
adquirida (AIDS)

17341, 17849, 18120, 18641, 18684
2257, 2337, 2585, 3173, 3250, 3270,
3381, 3393, 3504, 3623, 3691, 3818,
3957, 4033, 4147, 4164, 4259, 4325,
4352, 4361, 4375, 4409, 4456, 4475,
4550, 4590, 4611, 4713, 4726, 4841,
4847, 4952, 4988, 4995, 5050, 5053,
5126, 5153, 5233, 5399, 5476, 5540,
5575, 5596, 5681, 5759, 5825, 5841,
5865, 5990, 6001, 6083, 6122, 6127,
6142, 6152, 6197, 6241, 6314, 6317,
6322, 6387, 6401, 6421, 6475, 6599,
6630, 6637, 6711, 6787, 6841, 6842,
17351, 17359, 17841, 17891, 17909,
17930, 18095, 18121, 18297, 18653,
18911, 18930, 18962, 19004
1942, 1961, 2182, 2214, 2216, 2289,
2373, 2386, 2415, 2527, 2534, 2557,
2606, 2638, 2657, 2797, 2840, 2929,
2941, 3049, 3060, 3078, 3225, 3319,
3377, 3645, 3657, 3755, 3782, 3847,
3862, 3965, 4129, 4156, 4184, 4254,
4294, 4321, 4334, 4369, 4382, 4419,
4471, 4604, 4662, 4665, 4685, 4730,
4975, 5027, 5043, 5077, 5131, 5185,
5186, 5200, 5256, 5268, 5281, 5450,
5506, 5538, 5543, 5547, 5550, 5552,
5574, 5598, 5802, 5846, 5877, 5982,
6035, 6184, 6447, 6503, 6550, 6562,
6565, 6571, 6853, 6864, 6943, 6946,
6947, 7638, 7651, 17045, 17097,
17167, 17329, 17439, 17590, 17604,
17686, 18134, 18223, 18307, 18315,
18564, 18746, 18830, 18978, 19000,
19006
17317, 17734, 18624, 18660, 18715
1751, 2110, 3276, 4521, 5080, 6062,
6740, 18551
1498, 1503, 1522, 1541, 1552, 1573,
1625, 1656, 1661, 1665, 1666, 1668,
1691, 1715, 1743, 1744, 1789, 1790,
1803, 1816, 1819, 1897, 1903, 1907,
1933, 1961, 2023, 2131, 2175, 2176,
2245, 2287, 2378, 2386, 2389, 2407,
2415, 2451, 2452, 2470, 2527, 2577,
2623, 2632, 2637, 2676, 2725, 2754,
2762, 2798, 2812, 2843, 2896, 2919,
2947, 3007, 3049, 3062, 3225, 3287,
3322, 3333, 3373, 3480, 3497, 3553,
3571, 3575, 3586, 3589, 3606, 3620,
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Síndrome metabólica
Sistema Unico de Saúde -SUS

Sistemas computadorizados de
registros médicos
Sistemas de informação multihospitalar
Sistemas de saúde
Sobrecarga do cuidador
Software

Subjetividades
Tabagismo

Tanatologia

3625, 3707, 3755, 3756, 3761, 3782,
3819, 3820, 3830, 3839, 3846, 3913,
3937, 3994, 4059, 4098, 4119, 4137,
4142, 4181, 4182, 4260, 4292, 4298,
4305, 4321, 4324, 4334, 4369, 4378,
4392, 4461, 4495, 4515, 4549, 4572,
4573, 4604, 4624, 4644, 4651, 4665,
4684, 4696, 4723, 4760, 4881, 4905,
4942, 4989, 5031, 5037, 5063, 5068,
5086, 5105, 5273, 5300, 5386, 5421,
5423, 5428, 5451, 5506, 5572, 5583,
5609, 5682, 5719, 5720, 5797, 5832,
5846, 5894, 5912, 5922, 6013, 6092,
6139, 6154, 6166, 6294, 6318, 6330,
6332, 6351, 6362, 6368, 6377, 6393,
6402, 6480, 6485, 6544, 6617, 6677,
6795, 6839, 6881, 6915, 7938, 13049,
17076, 17466, 17728, 17807, 17939,
19125, 17947, 18638, 18783, 18900
18300, 18804
3956, 4048, 4317, 4404, 4413, 4439,
4603, 5001, 5009, 5035, 5083, 5084,
5091, 5120, 5148, 5168, 5239, 5296,
5424, 5454, 5545, 5613, 5626, 5641,
5786, 5801, 5809, 5810, 5863, 5889,
5905, 6030, 6100, 6106, 6163, 6178,
6211, 6229, 6241, 6298, 6320, 6358,
6446, 6467, 6483, 6484, 6627, 6730,
6733, 6821, 6833, 6846, 6854, 6913,
6920, 6928, 6932, 7244, 7577, 7578,
7580, 7608, 7749, 7760, 7762, 7763,
7766, 7769, 8398, 14802, 16574,
17293, 17548, 17901, 17935, 17969,
18078, 18386, 18432, 19028
4434, 6808, 18686
18686
5120, 5424, 5750, 5848, 6107, 14913,
18164, 18557
18673
2348, 2372, 2519, 2553, 2662, 2882,
3234, 3380, 3722, 3832, 3870, 5179,
5689, 5714, 6072, 6373, 6560, 17649,
18208, 18667
18817
2983, 4957, 4967, 5139, 5615, 5666,
6316, 7048, 7121, 8016, 17525,
17595, 18714, 18998
3569, 6548, 17121, 18647
1198

Tecnologia da informação
Tecnologia de enfermagem
Tecnologia educacional

Terapias complementares

Trabalho

Transplante de células-tronco
hematopoéticas
Transplante de coração
Transplante de medula óssea

5122, 6502, 6595, 6726, 17877,
18010, 18013, 18563
18618
2348, 2805, 3380, 4067, 4165, 4212,
4536, 4709, 5320, 5937, 6373, 6374,
6384, 6595, 6819, 17053, 17088,
17103, 17109, 17550, 17649, 17668,
17734, 17737, 17961, 18011, 18045,
18713, 18983, 19121
4291, 4692, 4712, 4841, 4872, 5280,
5406, 5507, 6226, 6514, 6698, 7124,
17299, 17669, 17711, 17929, 18716,
18852, 19030
1514, 1531, 1562, 1563, 1585, 1605,
1669, 1676, 1701, 1704, 1710, 1754,
1838, 1856, 1863, 1932, 1937, 1964,
1977, 1997, 2036, 2045, 2056, 2060,
2064, 2068, 2074, 2118, 2150, 2225,
2226, 2229, 2236, 2247, 2270, 2272,
2285, 2353, 2380, 2414, 2425, 2426,
2455, 2460, 2468, 2495, 2514, 2522,
2526, 2558, 2582, 2650, 2716, 2726,
2745, 2809, 2924, 2977, 2989, 3002,
3009, 3012, 3038, 3039, 3048, 3062,
3076, 3077, 3087, 3106, 3120, 3173,
3174, 3189, 3204, 3210, 3216, 3250,
3257, 3259, 3292, 3294, 3303, 3390,
3394, 3401, 3438, 3468, 3582, 3599,
3602, 3659, 3692, 3701, 3710, 3716,
3778, 3795, 3841, 3858, 3863, 3874,
3876, 3891, 3901, 3932, 3948, 4082,
4141, 4158, 4188, 4352, 4361, 4429,
4571, 4605, 4620, 4687, 4705, 4743,
4783, 4812, 4826, 4846, 4884, 4965,
4972, 5004, 5006, 5040, 5048, 5079,
5088, 5204, 5502, 6010, 6052, 6108,
6177, 6365, 6614, 6657, 6735, 6824,
7101, 17016, 17021, 17041, 17063,
17083, 17174, 17206, 17214, 17240,
17248, 17266, 17296, 17430, 17685,
17687, 17696, 17714, 17829, 17831,
18107, 18109, 18130, 18205, 18230,
18399, 18409, 18412, 18414, 18569,
18881
6097, 6191, 6584, 6608, 6974, 7009,
17639, 18663
2584, 6121, 17180, 18849, 19118
1957, 2302, 2341, 2906, 3568, 3649,
3771, 4013, 4367, 4446, 5151, 6096,
6191, 17265, 17639, 18663, 19142
1199

Transplante de órgãos

Transplante hepático
Transtornos de ingestão de alimentos
Transtornos mentais

Tuberculose

Tuberculose pulmonar
Tutoria
Úlcera por pressão

2523, 2845, 2988, 3132, 5324, 5959,
6527, 17147, 17180, 18618, 18815,
18948, 19024
19034
18556
2121, 2178, 2258, 2550, 2614, 2747,
2953, 2959, 3266, 3332, 3462, 3616,
3769, 3894, 3949, 4055, 4090, 4198,
4211, 4216, 4314, 4414, 4465, 4519,
4596, 4724, 4754, 4759, 4784, 4806,
4889, 4890, 4925, 5366, 5382, 5485,
5686, 5700, 5736, 5748, 5763, 5943,
5981, 5998, 6045, 6116, 6243, 6250,
6411, 6438, 6487, 6593, 6790, 6791,
7010, 7012, 17043, 18055, 18641
1723, 1907, 1976, 2022, 2079, 2146,
2171, 2349, 2769, 2863, 3349, 3478,
3483, 3687, 3940, 3942, 3971, 3972,
4290, 4387, 4526, 4531, 4545, 4618,
4732, 4765, 4766, 4767, 4908, 5014,
5213, 5310, 5312, 5343, 5372, 5405,
5457, 5467, 5674, 5695, 5732, 5749,
5758, 5761, 5768, 5816, 6031, 6051,
6081, 6084, 6089, 6176, 6179, 6181,
6200, 6254, 6263, 6363, 6469, 6502,
6538, 6544, 6557, 6617, 6640, 6732,
6768, 6778, 6836, 6838, 6956, 6958,
6975, 7037, 7085, 7093, 8023, 8024,
13051, 13069, 15610, 16986, 17101,
17128, 17227, 17259, 17392, 17534,
17585, 17624, 17627, 17636, 17652,
17754, 17793, 17797, 17848, 17980,
18065, 18138, 18140, 18275, 18282,
18424, 18427, 18428, 18578, 18579,
18623, 18654, 18677, 18678, 18726,
18754, 18769, 18785, 18795, 18797,
18816, 18976, 18980, 19083, 19090,
19135
1755, 1775, 3022, 3739, 4835, 5123,
6859, 17996, 18299, 18394, 18643
4504, 5082, 5588, 17777, 17781,
18582
4474, 4607, 4614, 4801, 4922, 5147,
5236, 5462, 5492, 5688, 5738, 5775,
5788, 6087, 6144, 6164, 6312, 6320,
6335, 6369, 6423, 6618, 6641, 6731,
7096, 17095, 17190, 17264, 17312,
17352, 17355, 17407, 17680, 17779,
17834, 17896, 18010, 18235, 18327,
18672, 18674, 18675, 18680, 18715,
1200

19075
Unidade de terapia intensiva
17997, 18675, 18680, 18766, 18803,
18841, 18927, 18937, 18981, 18991,
19017, 19055, 19087, 19116
Unidades de internação
4486, 4520, 4537, 4802, 5088, 5223,
5242, 5326, 5488, 6490, 6847, 17959,
18954
Unidades de terapia intensiva neonatal 1443, 1758, 1844, 1884, 2069, 2183,
2193, 2195, 2357, 2447, 2469, 2492,
2704, 2717, 2826, 2924, 2939, 3011,
3261, 3343, 3360, 3395, 3627, 3648,
3692, 3799, 3873, 3981, 3984, 4114,
4155, 4171, 4230, 4264, 4501, 4509,
4554, 4574, 4594, 4984, 5011, 5015,
5055, 5314, 5378, 5379, 5512, 5597,
5644, 5926, 6004, 6033, 6149, 6202,
6228, 6245, 6251, 6533, 6537, 6606,
6758, 6828, 17075, 17496, 17830,
17904, 18002, 18466
Uso de álcool
17798, 18714
Vacina
18577
Validação de instrumentos
17617, 18673
Valores sociais
1554, 1618, 1619, 1941, 1946, 1977,
1982, 2138, 2224, 2350, 2381, 2402,
2421, 2439, 2453, 2480, 2484, 2487,
2590, 2591, 2640, 2643, 2659, 2683,
2797, 2811, 2844, 2845, 2881, 2897,
2904, 2907, 2986, 2988, 2998, 3005,
3254, 3269, 3286, 3298, 3321, 3325,
3340, 3347, 3356, 3357, 3358, 3360,
3362, 3363, 3373, 3402, 3437, 3438,
3452, 3458, 3476, 3478, 3479, 3542,
3544, 3560, 3568, 3580, 3589, 3598,
3646, 3656, 3675, 3820, 3824, 3827,
3850, 3855, 3893, 3909, 3916, 3947,
3991, 4026, 4037, 4042, 4051, 4065,
4082, 4084, 4100, 4112, 4117, 4127,
4128, 4129, 4133, 4135, 4137, 4143,
4151, 4184, 4260, 4274, 4275, 4325,
4329, 4457, 4458, 4462, 4465, 4466,
4493, 4494, 4495, 4512, 4514, 4521,
4557, 4568, 4572, 4573, 4577, 4581,
4594, 4596, 4597, 4599, 4609, 4617,
4644, 4656, 4668, 4716, 4732, 4736,
4836, 4943, 4957, 4966, 4973, 4990,
5004, 5036, 5060, 5077, 5087, 5101,
5351, 5377, 5419, 5423, 5443, 5444,
5453, 5465, 5475, 5486, 5502, 5508,
5543, 5547, 5574, 5590, 5592, 5673,
5704, 5765, 5774, 5797, 5801, 5823,
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Vigilância epidemiológica

Vigilância sanitária

Violência

Violência de gênero
Vírus Linfotrópico de Células THumanas tipo 1
Vulnerabilidade

Vulnerabilidade social

5876, 5888, 5899, 5910, 5922, 5946,
5951, 5957, 5969, 5981, 6019, 6028,
6071, 6080, 6099, 6116, 6135, 6174,
6180, 6191, 6209, 6231, 6262, 6273,
6311, 6314, 6330, 6332, 6336, 6345,
6348, 6349, 6351, 6363, 6364, 6376,
6416, 6450, 6457, 6474, 6482, 6503,
6523, 6647, 6673, 6681, 6704, 6775,
6799, 6804, 7995, 18860
2437, 2691, 2843, 3406, 3806, 3840,
3942, 3968, 3971, 3972, 4004, 4032,
4393, 4500, 4555, 4562, 4671, 4749,
4835, 4908, 5014, 5213, 5219, 5319,
6328, 6359, 6944, 17005, 17898,
18229, 18873, 18960, 19148
2334, 3021, 3268, 3806, 4077, 4288,
4767, 4899, 5161, 5213, 5299, 5315,
6392, 6758, 18918
1636, 1829, 1840, 1851, 1996, 2107,
2241, 2643, 3083, 3530, 3743, 3746,
3883, 3975, 4012, 4352, 4361, 4552,
4623, 4639, 4662, 5085, 5260, 5474,
5793, 5838, 5997, 6098, 6413, 6427,
6789, 6826, 6925, 6926, 6941, 6948,
6986, 7851, 16590, 17038, 17050,
17242, 17256, 17314, 17336, 17382,
17453, 17527, 17626, 17681, 17780,
17804, 17806, 17836, 18107, 18109,
18213, 18231, 18362, 18418, 18639,
18702, 19005, 19146
7144, 18362, 18632
19000
2245, 2390, 2757, 2947, 3227, 3385,
3707, 3756, 5086, 5326, 6097, 6632,
6786, 6789, 6853, 7014, 7103, 7115,
7136, 7137, 17120, 17490, 17508,
17728, 17740, 17758, 18046, 18106,
18317, 18640, 18807
2449, 6739, 18639
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