Boas Práticas em Assistência, Gestão e Ensino
e Pesquisa na Área Hospitalar
ISBN 978-85-7566-468-1

Rio Grande/RS
2017

I Simpósio Site do evento http://www.simposio40anoshufurg.furg.br

Boas Práticas em Assistência, Gestão e Ensino e Pesquisa na Área Hospitalar
Resumos do I Simpósio Nacional

Organização: Gerência de Ensino e Pesquisa do HUFURG/EBSERH, Profª Drª Geani Farias Machado
Fernandes, Profª Drª Susi Medeiros Lauz e Bolsista
Tamara Rios
Rio Grande
2017

Caro Leitor,
A Comissão Organizadora, com imensa satisfação, apresenta o e-book “Boas Práticas em Assistência, Gestão
e Ensino e Pesquisa na Área Hospitalar". A proposta do evento nasceu em 2016, no seio da Gerência de
Ensino e Pesquisa - GEP HU-FURG/EBSERH. Ao longo do ano de 2016, um grupo de voluntários
(professores, técnicos/as administrativos e estudantes) trabalhou com entusiasmo na organização das
comemorações dos 40 anos do Hospital Universitário culminando com a estruturação deste evento.
Buscamos contemplar uma programação científica que promovesse reflexões e intercâmbio de experiências,
ajudando a problematizar o conceito das boas práticas nos processos de cuidado, na gestão e no ensino e
pesquisa no contexto hospitalar. Acreditamos que o sucesso do evento seja resultado principalmente da
adesão de cada um/uma de vocês participantes, que acreditaram em nossa proposta e atenderam ao nosso
convite. Ficamos muito honrados com a participação de docentes, profissionais de saúde e estudantes na
primeira edição de um simpósio, que tem como meta agigantar-se em suas próximas edições. Portanto,
agradecemos a participação de todos/as congressistas, palestrantes, mediadores/as, assim como o empenho e
dedicação de todas as pessoas que contribuíram para tornar o sonho deste evento algo real e concreto. Este ebook apresenta os resumos apresentados durante o evento e registro fotográfico da sessão de homenagens aos
diretores do hospital e presidentes da fundação de apoio que dedicaram-se para que o nosso hospital pudesse
trilhar a sua trajetória ao longo dos seus quarenta anos e cumprir a sua missão. Por fim, esperamos que o
marco inicial deste primeiro simpósio a partir das reflexões produzidas por cada autor acerca das boas práticas
possa ser divulgado com o objetivo de promover o diálogo dos saberes e qualificar as práticas assistenciais.
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RESUMO
FERNANDES, Geani Farias Machado. Boas Práticas em assistência, gestão e ensino e pesquisa na área
hospitalar. I Simpósio Nacional do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. Rio Grande/RS, 2016.
Uma boa prática, no contexto das organizações de saúde, é aquela que, por meio da aplicação de técnicas ou
procedimentos metodológicos, possui uma habilidade comprovada para conduzir a um determinado resultado
positivo. As
boas práticas no campo da saúde incluem, na sua formulação e desenvolvimento, além
dos fundamentos teóricos(evidências científicas), a compreensão do ambiente e do contexto no qual se localizam.
focando
na
promoção
e
melhoria
das
condições
de
vida
e
saúde
da
população.
Na perspectiva da melhoria contínua, o referencial de boas práticas requer permanente reflexão por parte dos atores
envolvidos sobre como melhorar e intensificar as práticas correntes. Demanda pensar a ação, seu porquê e como esta
poderia ser mais efetiva, a fim de garantir o aprendizado contínuo e o crescimento pela revisão das práticas.
É com base nestas perspectivas que o I Simpósio Nacional do HU foi idealizado pela Gerência de Ensino e Pesquisa
do HU a fim de congregar docentes, profissionais da saúde e estudantes. A programação contempla a assistência, a
gestão, o ensino e a pesquisa e a gestão ambiental. O I Simpósio Nacional do Hospital Universitário Dr Miguel Riet
Corrêa Jr da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) integra as atividades alusivas às comemorações dos 40 Anos
do Hospital e acontecerá nos dias 03 e 04 de novembro.

Palavras-chave: Boas Práticas, Saúde, Ensino, Gestão, Pesquisa
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MESA DE ABERTURA
Reitora da Universidade Federal do Rio Grande Profª Drª Cleusa Sobral Dias

Superintendente do HU Profª Drª Helena Heidtmann Vaghetti
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Discurso de Abertura proferido pela Coordenadora do Simpósio: Profª Drª Geani F. M. Fernandes

Bom dia, Magnífica Reitora da FURG profª Cleusa Dias, profª Helena Vaghetti Superintendente do
HU, profª Isabel Oliveira, diretora da Faculdade de Medicina, profª Giovana Gomes diretora da Escola de
Enfermagem, Estudante Ricardo Cunha representando o Diretório Central dos Estudantes. Autoridades
presentes ou representadas, nossos queridos homenageados, professores, técnicos administrativos em
educação, estudantes, todos os inscritos no evento, senhoras e senhores.
É com imensa satisfação que os recebemos, sintam-se acolhidos. No início deste ano, a Gerência de
Ensino e Pesquisa recebeu da superintendente a incumbência de idealizar e realizar as comemorações
alusivas aos 40 anos do nosso HU. Para isso foi pensado a criação de uma comissão o mais representativa
possível para que todos se sentissem incluídos. Trabalhadores, professores, estudantes. Para que atuassem
junto as suas unidades estimulando a participação na e da festa do HU. Aproveito neste momento para
agradecer a todos que se envolveram na realização desse evento. A parceria com as professoras Vera Lucia de
Oliveira Gomes e Adriana Dora da Fonseca da Escola de Enfermagem e aos colegas da GEP Luciano Zogbi
e Susi Lauz que atuaram na comissão científica.. Agradeço imensamente aos colegas da comissão
organizadora da atividade social, do jantar dançante. Aline Ferraz, Gicelda Pardo, Nalu Kerber, Alexandra
Rodrigues, Samuel Garcia, Gicelda Abrão, Myriam Coelho, Ricardo Cunha e a Tamara Rios em seu nome
11

agradeço a todos os bolsistas voluntários que estão conosco. Obrigada por acreditaram e empreenderem
esforços para tornar esse momento possível. Para que possamos comemorar com alegria e orgulho o
aniversário e o sentimento de pertencimento ao Hospital Universitário Dr Miguel Riet Correa Jr.
No contexto das organizações de saúde, uma boa prática é aquela que, por meio da aplicação de
técnicas ou procedimentos metodológicos, possui uma fiabilidade comprovada para conduzir a um
determinado resultado positivo. As boas práticas são assim consideradas por funcionarem em situações e
contextos específicos, sem dispêndio excessivo de recursos para atingir objetivos desejados.
Agrega-se a característica de desenvolver soluções adaptadas a problemas de saúde semelhantes em
outras situações. As boas práticas reúnem elementos que comprovadamente contribuem para o
funcionamento e sucesso de intervenções. Assim, as boas práticas no campo da saúde incluem, na sua
formulação e desenvolvimento, além dos fundamentos teóricos (evidências científicas), a compreensão do
ambiente e do contexto no qual se localizam. Levam em conta, também, as crenças, valores e princípios éticos
daqueles que constroem e dos que são alvo das ações e serviços, focando na promoção e melhoria das
condições de vida e saúde da população.
Na perspectiva da melhoria contínua, o referencial de boas práticas requer permanente reflexão por
parte dos atores envolvidos sobre como melhorar e intensificar as práticas correntes. Demanda pensar a ação,
seu porquê e como esta poderia ser mais efetiva, a fim de garantir o aprendizado contínuo e o crescimento
pela revisão das práticas.
É com base nestas perspectivas que o I Simpósio Nacional do HU foi idealizado pela Gerência de
Ensino e Pesquisa. A programação contempla a assistência, a gestão, o ensino e a pesquisa e a gestão
ambiental.
Inclui uma revisitação ao passado, trazendo ao nosso anfiteatro aqueles que abdicaram do tempo livre,
de ações acadêmicas e profissionais para se dedicarem integralmente, exclusivamente ao HU tanto na direção
do hospital como a frente da Fundação de Apoio, a nossa FAHERG sem a qual não seria possível alcançar o
sonho dos pioneiros, professores dos cursos de medicina e enfermagem da FURG que assumiram a tarefa de
tornar possível o sonho. Obrigada a cada um e a cada uma que em diferentes momentos compuseram as
equipes diretivas do hospital.
A querida professora Aìda que aceitou gentilmente o convite para nos levar de volta ao passado e nos
contar a história do HU, a professora Helena Vaghetti para falar do HU hoje e nos permitir sonhar com um
futuro cada vez melhor apesar das crises, e ameaças, no plural que vive a saúde no nosso país.
Para problematizar as boas práticas na assistência contaremos com a presença da Drª Janete Urbanetto
que na sua fala abordará a segurança do paciente juntamente com o enfermeiro Gerson Machado do HU. A
gestão e integração ensino e serviço ficará a cargo da Drª Francine Gelbecke da UFSC. A gestão ambiental ao
Engenheiro Químico José Volnei Lopes do Hospital Conceição e ao professor Danilo Giroldo e a Alexandra
Rodrigues da FURG. E para finalizar as boas práticas em pesquisa serão apresentadas pelo Dr Antonio Kalil

12

da Universidade de Ciências Médicas de Porto Alegre. Nosso agradecimento a todos os palestrantes, aos
apresentadores de trabalhos e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização do evento.
Finalizando agradeço a todos os amigos e amigas do HU inclusive os que estão em outra dimensão
para que todos juntos continuemos emanando energia positiva para que esta instituição tenha por parte dos
legisladores, dos que elaboram as políticas públicas, dos que ocupam os espaços de poder, dos que aqui
trabalham, ensinam, aprendem, dos que vem em busca de assistência o cuidado necessário para que possa
cumprir a sua missão que é a de formar profissionais de saúde e cuidar da saúde das pessoas. Parabéns HU.
Bom evento a todos.
Referências
Organização Mundial da Saúde (OMS). Guia para a Documentação e Partilha das “Melhores Práticas” em Programas de Saúde.
Escritório Regional Africano Brazzaville: OMS, 2008. [acesso 2011 Jul 10]. Disponível em: http://afrolib.afro.who.int/
documents/2009/pt/GuiaMelhoresPratica.pdf
Kahan B, Goodstadt M. The interactive domain model of best practices in health promotion: developing and implementing a best
practices approach to health promotion. Health Prom Practice. 2001 Jan; 2(1):43-67.
Nova Scotia Health Department. A framework for a best practices approach to health promotion. Second version [online]. Canadá:
2002. [acesso 2011 Set 12]. Disponível em: http://www.hpclearinghouse.ca/ downloads/framework.pdf.
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SESSÃO DE HOMENAGENS A DIRETORES DO HOSPITAL E PRESIDENTES DA FAHERG
Integrando as atividades de comemoração dos 40 anos do HU foram homenageados todos aqueles
que contribuíram e contribuem para que o hospital continue até os dias atuais cumprindo a sua missão. A
sessão de homenagens contou com a presença de presidentes da Fundação de Apoio (FAHERG) e diretores
do Hospital e representação de familiares. A primeira equipe gestora do HU também foi homenageada, assim
como a Associação de Caridade Santa Casa. Receberam homenagem os trabalhadores e os professores mais
antigos em exercício.
Presidentes da FAHERG
Maria Antonieta Lavoratti (06/03/87 e 13/11/89)
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Familiar de Paulo Antônio Soares ( 10/01/91 e 10/12/91)

Pedro Martins Ávila (29/12/92 e 11/03/01)
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Gilmar Angelo Meggiato Torchelsen (11/03/01 E 11/03/05)

Familiares de Léo Amaro da Silveira (12/03/05 e 11/03/2009)

16

Carlos Kalikowski Weska (11/10/13 Atual)

Diretores do Hospital
Familiar de Miguel Riet Correa Jr.

17

Familiares de Luiz Gonzaga Dora

Familiar de Laviera Bessoaut Laurino

18

Zulma Guimarães Netto (I Coordenadora de Enfermagem)

Hedi Crecencia Heckler de Siqueira (I Coordenadora Administrativa)

19

Familiares de Vicente Mariano Pias

Ari Mossi Feris

20

Raul Mendoza Sassi

Familiar de Romeu Selistre

21

Sandra Brandão

Helena Heidtmann Vaghetti
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Trabalhadores homenageados
Delmar Santos (Médico mais antigo em exercício)

Gicelda Pardo Vieira (Enfermeira mais antiga em exercício)

23

Angela Maria Pereira da Silva (servidora administrativa mais antiga em exercício)

Vera Oliveira Gomes (professora da Escola de Enfermagem)

24

Miguel Riet (professor da Faculdade de Medicina)
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TRABALHOS APRESENTADOS
1. RELAÇÃO ENTRE ADVOCACIA EM SAÚDE E SOFRIMENTO MORAL NA ATUAÇÃO DE
ENFERMEIROS NO CONTEXTO HOSPITALAR
Alex Sandra Ávila Minasi, Aline Marcelino Ramos, Edison Luiz Devos Balem, Bárbara da Silva Gama,
Larissa Merino de Mattos1
Introdução: O enfermeiro, nos ambientes de saúde é responsável pela coordenação do trabalho dos demais
profissionais de enfermagem, pelo planejamento e organização das atividades de cuidado, de forma a
assegurar condições adequadas à assistência prestada aos pacientes, através do respeito aos seus direitos e da
permanente necessidade de reconhecimento da sua condição humana, reforçando o compromisso dos
enfermeiros que atuam em unidades hospitalares (BU; JEZEWSKI; 2007). A advocacia em saúde é um dos
valores fundamentais na profissão de enfermagem, visto que pode auxiliar o enfermeiro a se tornar um
profissional seguro e capaz de proteger a si mesmo, sua profissão e os pacientes sob seus cuidados (BARLEM
et al., 2013). Nessa perspectiva, ao advogar os enfermeiros podem enfrentar uma série de obstáculos,
relacionados à instituição, falta de apoio e rupturas das relações multiprofissionais no ambiente de saúde,
podendo acarretar no sofrimento moral. O sofrimento moral ocorre quando o profissional de saúde se sente
impedido de agir conforme seus conhecimentos, valores ou aquilo que considera eticamente correto, havendo
uma dissonância cognitivo - emocional, podendo também, ser ocasionado por situações de conflitos no
ambiente de trabalho (JAMETON,1984). A necessidade de identificação da relação entre advocacia em saúde
e sofrimento moral vivenciadas no cotidiano profissional de enfermeiros justifica a realização deste estudo,
uma vez que o não exercício da advocacia do paciente pode culminar na vivencia de sofrimento moral,
repercutindo no desenvolvimento das potencialidades destes profissionais, queda na qualidade do cuidado e
até mesmo abandono dos ideais da profissão. Diante do exposto, verifica-se que o conhecimento desse
fenômeno e sua possível relação no cotidiano de trabalho são fundamentais para se repensar nas práticas
profissionais de enfermagem e na adoção de possíveis ações que facilitem e preparem para o exercício da
advocacia em saúde, favorecendo a execução de um cuidado ético, autônomo e humanizado. Objetivos:
Analisar a relação entre advocacia em saúde e sofrimento moral no trabalho de enfermeiros atuantes em
instituições hospitalares. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal analítico, realizado com 157
enfermeiros de duas instituições hospitalares do sul do Brasil, uma pública e uma filantrópica. A coleta de
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dados foi realizada entre os meses agosto e setembro de 2015. Foram critérios de inclusão: ser enfermeiro,
atuar profissionalmente nos hospitais selecionados, e atuar a mais de seis meses na instituição, por acreditar
ser este um tempo necessário para adaptação às rotinas e organização. Foram critérios de exclusão: estar
ausente do local de trabalho no momento de coleta de dados devido a férias, paralisação, afastamento ou
licença, ser profissional de contrato temporário. Para coleta de dados foram utilizados dois instrumentos
operacionalizados em escalas tipo Likert de cinco pontos, o Moral Distress Scale Revised – versão brasileira e
o Protective Nursing Advocacy Scale- versão brasileira, ambos adaptados culturalmente e validados para
enfermeiros brasileiros. Dois testes estatísticos foram realizados para garantir a validade dos instrumentos, a
análise fatorial e o alfa de Cronbach. A normalidade dos dados foi atestada através do teste de KolmogorovSmirnov. Para analisar a correlação existente entre as variáveis, sofrimento moral e advocacia, foi utilizado o
coeficiente de correlação linear de Pearson. E para estabelecer a relação entre os fatores de intensidade e
frequência de sofrimento moral com a advocacia do paciente foi realizada a análise de regressão linear. Foi
utilizado o software estatístico Statistical Package for Social Sciences versão 23.0. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa local (parecer 97/2013). Resultados: A análise descritiva permitiu identificar que
o constructo Facilitadores ao exercício da advocacia apresentou a maior média do instrumento (3,06),
evidenciando que características e competências dos enfermeiros favorecem o exercício da advocacia, bem
como o comprometimento e maior dedicação à enfermagem. O constructo Percepções que favorecem o

exercício da advocacia apresentou a segunda maior média do instrumento (2,94), relaciona-se as percepções
dos enfermeiros em relação à advocacia e aos cuidados prestados aos pacientes. O constructo Implicações

negativas do exercício da advocacia obteve média de (1,78), em que consequências do exercício da advocacia
são relevantes para os enfermeiros, podendo culminar em perda do emprego e rotulações negativas
formuladas por colegas de trabalho. O coeficiente de correlação de Pearson permitiu compreender a
intensidade de associação entre as variáveis “Sofrimento Moral” e “Advocacia do Paciente”, principalmente
quando os profissionais identificam potenciais situações de vulnerabilidade dos pacientes. Discussão:
Conforme evidenciado nos resultados apresentados, o constructo facilitadores do exercício da advocacia
evidencia que os valores pessoais, características e competências podem repercutir em aspectos que
influenciam o exercício da advocacia do paciente, principalmente quando os enfermeiros se mostram
comprometidos em fornecer cuidado de qualidade e segurança aos mesmos (TOMASCHEWSKI-BARLEM;
et al, 2015). No constructo percepções que favorecem o exercício da advocacia, destaca-se as vulnerabilidades
e riscos à saúde dos pacientes, ao qual impulsionam os enfermeiros a agirem como advogados em saúde,
principalmente quando suas necessidades não parecem satisfeitas, ou ainda, quando a qualidade dos serviços
diminui e os pacientes não recebem cuidados adequados. Foi possível perceber que existe uma correlação
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entre barreiras ao exercício da advocacia e sofrimento moral, fato este pode ser explicado diante da ocorrência
de confrontos vivenciados pelos enfermeiros ao desempenhar suas práticas éticas, reconhecendo-se
impossibilitados de empreender determinadas ações, ou pressionados a exercer ações eticamente incorretas
por erros de julgamento, falhas pessoais, ou mesmo fatores oriundos do ambiente de trabalho
(TOMASCHEWSKI-BARLEM; et al, 2015). A ineficácia do exercício de advocacia vem sendo atribuída a
questões de sofrimento moral e esgotamento profissional, caracterizado na literatura de enfermagem como
um dos principais problemas éticos que afetam os enfermeiros em todos os sistemas de saúde, sendo
retratado como uma ameaça à integridade profissional e a qualidade da assistência prestada. Sob esse prisma,
estudos destacam que as ações de advocacia, muitas vezes, deixam de ocorrer por estarem associadas com
suas consequências negativas, como a possibilidade de recusa dos demais profissionais em atuarem
coletivamente com o profissional defensor, a conferência de uma reputação/rotulação negativa, a situações de
constrangimento moral, falta de apoio da instituição, retaliações advindas dos empregadores e até mesmo
perda do emprego. Conclusão: As situações abordadas neste estudo permitem a reflexão sobre a atuação do
enfermeiro como advogado do paciente e elucidam que as barreiras ao exercício da advocacia e suas
respectivas implicações negativas são preditores de sofrimento moral, tendo em vista a complexidade de
situações peculiares a cada unidade hospitalar. Nessa perspectiva, o exercício da advocacia na enfermagem
envolve julgamentos éticos constantes, compromisso profissional, avaliação contínua e respeito às
necessidades dos pacientes de forma individualizada, valorizando a subjetividade de cada um. Cumpre
destacar, que embora os enfermeiros devam se comprometer com o desenvolvimento contínuo de suas
capacidades para lidar com sofrimento moral, organizações de saúde e associações profissionais também
precisam desenvolver iniciativas para a prevenção e resolução de sofrimento moral, tendo em vista sua
complexidade e a necessidade do enfermeiro em desenvolver a advocacia em saúde como cerne de sua
profissão. Descritores: Advocacia em saúde; Moral; Enfermagem; Ética em enfermagem.
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2. APLICAÇÃO DE ESCALAS DE DOR EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE
LITERATURA
Marcia Elise Gomes dos Santos, Aline Campelo Pintanel, Giovana Calcagno Gomes, Ana Paula Guimarrães
Brasil, Alex Sandra Avila Minasi

Introdução: A sensação dolorosa é uma experiência desagradável relacionada a lesões diversas que afetam o
organismo. Ela pode ser modificada por fatores situacionais, emocionais, étnicos, etários e familiares.
Também alguns fatores cognitivos, afetivos e emocionais têm sido destacados como possíveis influenciadores
da percepção, manutenção e exacerbação de tal processo álgico, dentre os quais impactam na incapacidade e
capacidade de resposta ao tratamento (KLEIMAN; CLARKE; KATZ, 2011).Sabe-se que a dor é algo
subjetivo, necessitando de atenção especializada e multidisciplinar. Para sua avaliação há instrumentos práticos
quantificadores de dor referentes às situações álgicas infantis. Objetivo: Buscou-se identificar as publicações
científicas atuais que abordam a aplicação de escalas de dor em crianças como prática profissional.
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura a qual foi embasada em 17 artigos científicos
publicados em revistas entre os anos de 2012 à 2016 extraídos da Biblioteca Virtual de Saúde. Os descritores
utilizados foram: Criança, Dor e Enfermagem. As questões abordadas foram apresentadas de maneira
descritiva, com a técnica de analise temática para elaboração dos resultados e conclusão do estudo.
Resultados: Detectou-se que o conhecimento da equipe de enfermagem acerca do uso de escalas para a
avaliação da dor é escasso necessitando de mais capacitações e introdução de protocolos nas instituições. Os
tipos de escalas utilizadas para avaliação da dor são unidimensionais ou multidimensionais. A presença da
família surge como fundamental na aplicação das escalas de dor já que esta auxilia no diagnóstico e
tratamento. As estratégias farmacológicas superam as não farmacológicas. As dificuldades encontradas pela
equipe de enfermagem na aplicação de escalas de dor são: a falta de conhecimento e adesão a esses
instrumentos, falta de tempo e pessoal e limitações para explicar às crianças o objetivo das escalas. Portanto, a
importância da aplicação de escalas de dor em crianças pela enfermagem se dá para o melhor diagnóstico e
tratamento da dor evitando o uso indiscriminado de medicações e auxiliando no vínculo paciente x
profissional. Discussão: A capacitação profissional é de suma importância para o melhor atendimento a
criança em situação dolorosa. Para tanto, é preciso visar o aumento do saber acerca do assunto, melhorando
assim a assistência prestada e aprimorando o processo de trabalho na identificação da dor por meio de escalas
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(COSTA et al, 2016). Existem vários métodos para mensuração da dor, porém cabe ao profissional utilizar o
que mais se adéqua ao tipo de paciente, quantidade de pessoal trabalhando, instrumentos disponíveis,
aumentando a objetividade da avaliação (PEREIRA, 2015). De acordo com a idade, e por ordem de
prioridade, recomenda‐se a utilização dos seguintes instrumentos em recém‐nascidos: a) EDIN (Échelle de
Douleuret d’Inconfortdu Nouveau‐Né), de referência para Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais; b)
NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), mais apropriada para prematuros e recém‐nascidos de termo; c) PIPP
(Premature Infant Pain Profile), útil para a avaliação da dor em procedimentos; d) N‐PASS (Neonatal Pain,
Agitation & Sedation Scale), útil para recém‐nascidos em ventilação assistida.Em menores de quatro anos ou
crianças sem capacidade para verbalizar, FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability). Entre quatro e seis
anos, utilizam-se a) FPS‐R (Faces PainScale – Revised), válida a partir dos 4 anos; b) Escala de faces de
Wong‐Baker, válida a partir dos três anos. Consiste na apresentação de várias expressões faciais que podem
ser provenientes de desenhos infantis, onde a criança deve indicar qual mais se assemelha da sua experiência
de dor no momento.A partir de seis anos, a) EVA (Escala Visual Analógica - também conhecida com escala
de auto relato para intensidade da dor. Consistem em uma linha horizontal que vai de “nenhuma dor” em
uma extremidade e “pior dor possível” na outra. A criança traça uma linha indicando a intensidade da sua
dor.b) EN (Escala Numérica); c) FPS‐R (Faces Pain Scale – Revised); d) Escala de faces de Wong‐Baker. Em
criança com multideficiência é utilizada a FLACC‐R (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability –Revised) em
português, face, pernas, atividade, choro e consolabilidade. É uma escala comportamental que identifica a
intensidade de dor dependendo do valor da pontuação, quanto maior o valor, mais intensa é a dor da criança
Considerada confiável e válida para quantificar a dor em crianças que tenham dificuldade ou incapacidade de
verbalizar a dor, é simples e rápida, não exigindo muito tempo dos profissionais de saúde que a
aplicam(SILVA et al, 2014). Sabe-se da dificuldade das crianças de menor idade em expressar suas sensações.
Essas não conseguem expressar verbalmente o que estão sentindo, então vê-se de suma importância que seus
pais ou cuidadores permaneçam junto nas ações de cuidado. Os familiares têm a possibilidade de melhor
identificar os momentos de desconforto, auxiliando, assim, a equipe de enfermagem. As informações oriundas
das famílias são determinantes na avaliação da dor (COSTA et al, 2016). As práticas farmacológicas superam
as ações não farmacológicas. Além de receberem analgésicos, os neonatos são sedados em função das suas
condições. Tal prática é bem aceita pelos profissionais. A medicalização ocorre em grande escala, com isso
diminui-se o uso de intervenções não farmacológicas entre as crianças (COSTA et al, 2016; PEREIRA,
2015).A maior dificuldade na aplicação das escalas de dor está relacionada ao não conhecimento das mesmas.
Os profissionais reconhecem que identificam a dor, mas não de forma fidedigna. Considera-se que por meio
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de capacitações e sensibilização dos profissionais há a possibilidade de maximizar o entendimento destes
quanto as escalas como fontes de informações relevantes no que se refere a algia infantil Outra dificuldade
encontrada é a falta de rotina instituída nas unidades, falta de profissionais e infra estrutura deficitária, bem
como, o não incentivo por parte dos empregadores (COSTA et al, 2016). Além disso os profissionais alegam
dificuldades em explicar para as crianças o funcionamento da escala, o que facilita sua aceitação por parte dos
infantes e a aplicação por parte da equipe (ROSSATO et al, 2015).Apesar dessas dificuldades é imperativa a
avaliação fidedigna da dor em crianças por parte da enfermagem. É fundamental que os profissionais reflitam
quanto a das boas práticas de enfermagem, dentre elas a minimização da dor por meio do domínio das escalas
para avaliação da dor (ROSSATO et al, 2015). Conclusão: Levando-se em conta o impacto da hospitalização
e do tratamento cabe aos profissionais adotarem esse tipo de medida avaliativa a fim de evitar/minimizar a dor
entre os pacientes. A manipulação excessiva, o ambiente hospitalar, a patologia e outras questões contribuem
para o incômodo e aumento da sensação álgica nas crianças. Sabendo disso, a aplicação de escalas aumenta a
eficácia da apuração da presença de dor e temo importante papel de melhor conduzir a conduta
profissional.Os dados do estudo possibilitaram também concluir que é necessária a instrução quanto a
aplicação dessas desde a academia, visto que esta falta de conhecimento parece ser o principal motivo da não
utilização dos profissionais. Também, a criação de normas que reforçam o uso dessas práticas de análise álgica
é fundamental em pediatria.
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3. BIBLIOTECA ITINERANTE, UM PASSO PARA A HUMANIZAÇÃO
Aline Bandeira das Neves, Nalú Pereira da Costa Kerber, Gicelda Andresa Arbão, Alexandra da Rocha
Rodrigues, Gicelda Maria Pardo Vieira, Priscila Pepe, Cibeli Duarte
Introdução: O longo tempo de internação hospitalar propicia com que o indivíduo possa ficar ansioso e
angustiado devido ao tempo livre e ocioso. Preocupados com essa questão, o Grupo de Trabalho da
Humanização GTH/HU/FURG/EBSERH pensou em estratégias de ação que pudessem promover atividades
prazerosas aos pacientes internados, e surgiu a iniciativa de criação de uma biblioteca itinerante para
proporcionar a todos o acesso a leitura. A leitura é a base para o desenvolvimento e a integração do indivíduo
na sociedade e na vida. Além de provocar bem estar para quem a utiliza, o indivíduo mergulha em um
mundo diferente e totalmente novo, adquiri novos conhecimentos e ideias. A partir da leitura a sociedade
conhece mais sobre seu mundo o que tem transformado a vida de muitas pessoas. Assim como forma de
adquirir conhecimentos e ter a possibilidade de se desligar dos problemas, angústias, incertezas, medos e
solidão, passando, assim, a desfrutar de um alívio das tensões emocionais, o que contribui para o seu bem
estar mental(1). O objetivo desse trabalho é relatar a ação desenvolvida pelo GTH na organização de uma
biblioteca itinerante. Metodologia: O projeto biblioteca itinerante foi organizado pelos integrantes do GTH e
uma acadêmica de enfermagem, bolsista de extensão. Teve início no primeiro semestre do ano de 2016 com a
arrecadação de livros, a qual foi efetuada por meio da divulgação nas redes sociais e nas unidades do Hospital
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande. Houve mobilização da
comunidade, tendo sido inicialmente arrecadados 180 livros de diversos gêneros, os quais passaram pelo
processo de etiquetagem e catalogação para melhor controle e, em agosto de 2016, a biblioteca já contava com
aproximadamente 220 livros. A biblioteca itinerante significa um espaço móvel, com um conjunto de livros
que não permanecem armazenados em um local específico, onde as pessoas precisam comparecer para ter
acesso a eles. Consiste na distribuição de livros nas unidades de internação adulto do HU: Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica e Traumatologia. É utilizado um carrinho de PVC para percorrer as unidades, o que
acontece em dois dias da semana. A acadêmica de enfermagem visita as Enfermarias acima citadas ofertando
os livros para pacientes e familiares. Os livros emprestados são anotados em uma ficha de controle que
contém dados do paciente e número da obra conforme catalogação. Porém, como nem todos os pacientes
sabem ou conseguem ler, o projeto tem a colaboração de um voluntário, que faz “contação” de histórias. Este
contador visita as unidades de internação duas vezes na semana, dividindo-se entre as unidades de clínica
42

médica e cirúrgica em um dia e entre a pediatria e unidade de clínica traumatológica. As histórias utilizadas
são preparadas de formas a levar algo que anime e desperte no paciente o contato com os livros. Àqueles que
preferirem é disponibilizada a leitura de livros pelo contador de histórias. Dispõe também de textos
escolhidos e selecionados de forma a proporcionar reflexões. Resultados: A biblioteca itinerante iniciou as
atividades no dia 12 de setembro de 2016. Nas primeiras semanas foram emprestados 28 livros. Os pacientes
na unidade de Clínica Médica são os que estão trocando mais livros e requisitando a visita da biblioteca. Os
livros mais procurados são gibis, romances e aventuras. Os pacientes e acompanhantes estão apoiando o
projeto e sempre questionando acerca de doação, qual tipo de livro tem no acervo e incentivando a prática da
leitura entre os demais pacientes da enfermaria. Os usuários já demonstram visualizar o benefício da leitura no
seu dia a dia e procuram a acadêmica constantemente para efetuar a troca dos livros, relatando que a leitura
ocupa seu tempo livre e afasta as preocupações e angustias. A biblioteca tem sido muito benéfica aos
pacientes, os quais já atribuem a sua melhora aos livros relatando que a leitura é um bom modo de enriquecer
o tempo livre e adquirir conhecimento. As equipes foram bem receptivas e adeptas a ideia da biblioteca e
incentivam a participação dos pacientes no projeto, e estão contribuindo com a doação de novos livros ao
acervo. Alguns integrantes das equipes também estão fazendo empréstimo de livros alegando que a leitura é
benéfica ao bem estar mental. Ao questionar as equipes os resultados da biblioteca relatam a melhora dos
pacientes contemplados com a visita e demonstram apoio a iniciativa. O projeto tem alcançado um foco
multidisciplinar em que acadêmicos e profissionais de diversas áreas tem buscado a biblioteca para melhora
dos pacientes e relatam o quão benéfica está sendo a prática da leitura. Durante a distribuição dos livros, os
profissionais elogiam a proposta do projeto e demonstram apoio à iniciativa. E outra avaliação positiva tem
sido em relação ao contador de historias, que tem tido boa aceitação, levando um pouco de distração para
aqueles pacientes acamados e sem condições de deambulação. Discussão: O processo de cuidar do paciente
não se caracteriza apenas na questão de proporcionar benefícios físicos, mas também mentais psicológicos. O
uso da leitura proporciona alegria, conhecimento e relaxamento. Reflete-se que o hábito da leitura deveria ser
incentivado por todos os profissionais no espaço hospitalar, uma vez que é uma forma de auxiliar no processo
de saúde/doença, podendo ser considerada uma boa prática em saúde. A adoção de estratégias recreacionais
também proporciona um ambiente mais acolhedor, alegre e descontraído para os enfermos, eles relatando a
importância dessas atividades para a diminuição da solidão, do tédio e para a melhora da autoestima (2). Por
intermédio da leitura em ambientes hospitalares pode-se motivar não somente pacientes, mas todos os sujeitos
que circulam neste local, visando uma melhoria não apenas nos pacientes, mas também em toda a equipe
participante da ação(3). Reflete-se que todas as pessoas precisam ter a oportunidade de se aproximar da leitura,
mesmo aqueles que não sabem ler ou estão momentaneamente sem condições de efetuar uma leitura. A
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possibilidade disto se reflete em uma situação de cuidado mais receptiva à saúde e pode contribuir de forma
efetiva para a melhora clínica dos pacientes internados, que tem suas mentes ocupadas com reflexões,
pensamentos

e

sentimentos

que

vão

além

de

sua

patologia

ou

problemática.

Conclusão:

A biblioteca itinerante, apesar de sua recente inauguração, já apresenta indicadores positivos para o cuidado
com os pacientes, oferecendo conforto emocional, educativo, e uma oportunidade de vivências literárias e de
interações com lugares e histórias contempladas nos livros, o que faz com que o paciente possa passar o
período de internação mais confortável com o ambiente hospitalar. Durante o desenvolver do projeto nota-se
que os pacientes estão adeptos ao uso de livros no âmbito hospitalar e declaram encontrar conforto nas
palavras. Espera-se que as equipes do hospital usem a leitura como forma de motivar a melhora do paciente e
tornar a internação mais agradável. Os pacientes consideram importante o hospital ter uma forma de ocupar o
tempo e se sentem gratos pela ação.
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4. PROJETO DE EXTENSÃO NO CENTRO OBSTÉTRICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Andressa Silva Negreira, Caroline Bettanzos Amorim, Cíntia de Souza Santana
Introdução: O nascimento é um processo único, e ocorre conforme a cultura e o meio em que a mulher está
inserida, e por essa razão, entende-se que o trabalho de parto e parto podem ser vivenciado com maior ou
menor intensidade. A adequada atenção à mulher no momento do parto representa um passo indispensável
para garantir que esse processo ocorra de forma segura e humanizada. Cabe à equipe de saúde estar
preparada para acolher essa mulher e seus familiares, respeitando suas crenças e significados naquele
momento, transmitindo mais confiança e tranquilidade à parturiente. Apesar de se falar muito em parto
humanizado, se tem pouco estudo existente na literatura relacionada às técnicas alternativas para alívio e
conforto durante o trabalho de parto. Existem inúmeros métodos alternativos para alívio da dor, tais como
deambulação, uso da “bola de parto”, banho de chuveiro com água quente, massagem, e o apoio emocional.
A partir disto, tendo em vista as deficiências na implantação de técnicas alternativas no manejo do trabalho de
parto, é que sentimos a necessidade de relatar sobre a atividade de extensão desenvolvida para que os
acadêmicos de enfermagem realizem a assistência às parturientes admitidas no Centro Obstétrico (C.O) do
Hospital Universitário Dr Miguel Riet Côrrea Júnior, com o propósito da inclusão de técnicas alternativas no
trabalho de parto, ao mesmo tempo dar autonomia às mulheres sobre de que forma terão os seus bebês,
tornando-as participativas no processo e cuidado do trabalho de parto e parto e assim dando-lhes o direito de
uma assistência mais humanizada. A bola suíça, instrumento terapêutico comumente utilizado pela
fisioterapia, foi inserida em centros de partos normais como um auxiliar na adoção das posturas verticais e no
suporte para outras técnicas, entre elas, a massagem e o banho de chuveiro, a realização de alongamentos e a
mobilidade pélvica, além de auxiliar no alivio da dor e evolução dessa fase. (GALO, SANTANA,
FERREIRA, DUARTE, et al, 2011) (SILVA, OLIVEIRA, SILVA, ALVARENGA, 2011). Por ser um
método divertido que descontrai e dispersa a parturiente, acabando fazendo com que o trabalho de parto seja
mais calmo, minimizando o estresse físico e emocional, proporcionado maior conforto. O banho quente é
uma estratégia não invasiva de estimulação cutânea de calor superficial que associado a intensidade e tempo
de aplicação produz efeito local, regional e geral, razão pela qual é considerado tratamento complementar e
alternativo na pratica obstétrica. Realizado a uma temperatura media de 37°C, está positivamente associado
com o alívio da dor e ansiedade durante o trabalho de parto com redução dos níveis dos hormônios
neuroendócrinos relacionados ao estresse, melhora no padrão das contrações e consequente correção da
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distócia uterina. (BENFIELD, HORTOBAGYI, TANNER, SWANSON, HEITKEMPER, NEWTOM,
2010) (MACKEY, 2001). Objetivo: Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem, participantes do
projeto de extensão "Técnicas alternativas para alívio da dor do parto”. Metodologia: O presente trabalho
expõe as percepções realizadas frente à aplicação das técnicas alternativas realizadas para com as parturientes
no C.O do Hospital Universitário Dr Miguel Riet Corrêa Júnior, no município de Rio Grande, RS. Trata-se
de um estudo descritivo, por meio de um relato de experiência, vivenciado pelas acadêmicas de enfermagem
do curso da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), durante o acompanhamento das parturientes
internadas no C.O. As técnicas estão sendo desenvolvidas desde 2015 onde desde então, já participaram 17
acadêmicos, e será descrito o período de março, a agosto de 2016. Não houve critérios de exclusão, contudo
as mulheres eram sempre questionadas quanto ao querer, ou não, a aplicação. Resultados e Discussões: O
atendimento humanizado é um direito dos usuários e todos os profissionais devem ter a conscientização disso.
Os métodos não farmacológicos são na verdade, uma forma de atendimento humanizado para as gestantes,
onde recebem todo o apoio da equipe de enfermagem durante o parto. Ao darem entrada no C.O eram
realizados os procedimentos de rotina, e em seguida fazemos uma conversa com a paciente para relatar os
métodos que desenvolvemos para aliviar a dor do parto,e a partir do consentimento da mulher, inicia-se a
aplicação. Para realização das massagens na região sacra, a deambulação, o auxílio no banho de aspersão e até
mesmo os movimentos na bola suíça, oferecíamos a oportunidade para o acompanhante, após a explicação de
como realizar e com a nossa supervisão, para que as mesmas se sentissem mais confortáveis e empoderadas
recebendo essa forma de carinho e cuidado de alguém que é importante para a mesma. As parturientes que
aceitavam a aplicação dos métodos relatavam um grande alívio da dor, e que o parto acabou se desenvolvendo
melhor do que haviam imaginado que poderia ser. Durante a academia muitas vezes, não temos a
oportunidade de visualizar e efetivar essas técnicas, e através do espaço fornecido pelo projeto, temos a
possibilidade de ver, e de assistir a esses procedimentos. Esse empoderamento gerado nessas mulheres
durante o trabalho de parto causa um estreitamento de laços entre a paciente e o seu bebê, e naquelas que
receberam as técnicas do seu acompanhante, também ocasiona o estreitamento, pois a mesma sente-se
acolhida, com uma força que à torna capaz de tudo em virtude de ter passado pelo parto de uma forma
tranquila e com profissionais que buscavam o seu conforto. Devido a isso percebe-se a importância da
influencia desses métodos na vida destas mulheres, pois essas sensações vivenciadas no parto e os laços
fortalecidos no pós- parto, são levados para vida toda. A criação do projeto teve importância singular para os
acadêmicos que tiveram a oportunidade de participar, já que permitiu a visualização e assistência as
parturientes em um momento único que é o nascimento do seu filho, de forma humanizada. Conclusão:
Sabe-se que hoje em dia a humanização no trabalho de parto é considerada uma forma de prevenção da
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mortalidade materna e do bebê e é capaz de promover um parto e nascimento saudáveis, podendo ser
complementada com os métodos não farmacológicos para o alivio da dor. Essas práticas oferecem conforto e
proporcionam a autonomia de escolha por parte das parturientes. Os métodos usados mostraram-se como
praticas segura, promoveram o conforto e o bem estar às parturientes. Seu uso deve ser estimulado, pois
promovem o alívio da dor, tornando o parto mais humanizado. A Organização Mundial da Saúde ressalta
que são essenciais os métodos não farmacológicos para o alivio da dor sejam utilizados por serem seguros e
menos invasivos (OMS, 1996). Por fim, presenciar o empoderamento e satisfação das mulheres ao sentiremse capaz de parir e aderindo aos métodos não farmacológicos, foi extremamente prazeroso e uma experiência
diferenciada.
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5. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE CIRURGIA CARDÍACA CAUSADAS PELA
CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Évilin Diniz Gutierres, Graciele Fernanda da Costa Linch, Laurelize Pereira Rocha, Deciane Pintanela de
Carvalho, Vanessa da Silva Tarouco, Leonardo Salomão Goulart
Introdução: a Circulação Extracorpórea (CEC) é um dos procedimentos utilizados durante a realização das
cirurgias cardíacas. Oferece segurança à equipe cirúrgica, preserva as características funcionais do coração e
propicia um campo cirúrgico limpo (TORRATI et al., 2012). Durante cirurgias complexas e prolongadas a
CEC substitui as funções cardiopulmonares, preservando a integridade celular, a estrutura, a função e o
metabolismo dos órgãos e sistemas do paciente. A CEC substitui temporariamente as funções do coração e
dos pulmões através de um conjunto de máquinas, aparelhos, circuitos e técnicas, enquanto estes órgãos ficam
sem circulação (SOUZA; ELIAS, 2006). Uma série de complicações fisiológicas são previstas com a utilização
da CEC, dentre elas a produção de uma resposta inflamatória sistêmica com a liberação de substâncias que
prejudicam a coagulação e a resposta imune, aumento do tônus venoso, liberação de catecolaminas, alterações
no fluído sanguíneo e estado eletrolítico, disfunção, lesão ou necrose celular do miocárdio e disfunção
pulmonar leve (TORRATI et al., 2012). Estudos destacam que as complicações mais frequentes apresentadas
pelos pacientes são: dor, oligúria, metabólicas, respiratórias, acidente vascular cerebral, instabilidade
hemodinâmica e fibrilação atrial (TORRATI et al., 2012, LAIZO et al., 2010 e FERNANDES et al., 2009). A
partir da identificação destas complicações, os profissionais de enfermagem podem prestar uma assistência de
enfermagem individualizada, direcionada para as necessidades humanas afetadas e implementar ações rápidas
e eficazes para a solução dos problemas identificados e reduzir o tempo de permanência nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) (LAIZO et al., 2010 e PIVOTO et al., 2010). Neste sentido, é necessário buscar
conhecimento a cerca da CEC, e suas implicações para a realização do cuidado de enfermagem. Objetivo: este
estudo investiga as produções científicas a respeito da circulação extracorpórea e as complicações pósoperatórias de cirurgia cardíaca. Metodologia: estudo do tipo revisão integrativa, norteado através da seguinte
questão de pesquisa: o que a literatura científica apresenta a respeito da circulação extracorpórea e as suas
complicações pós-operatórias? Realizado nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), e U.S. National Library of

Medicine (PubMed). Foram utilizados os seguintes descritores controlados conforme a classificação dos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Circulação extracorpórea; Cirurgia torácica; Complicações pós48

operatórias. O levantamento dos artigos foi realizado no período de agosto a outubro de 2013. Os critérios de
inclusão dos artigos foram artigos publicados em português, em inglês ou espanhol que atendessem a temática,
considerando resultados de estudos teóricos, pesquisas qualitativas e quantitativas, que o texto estivesse
completo, disponível online e que tivessem sido publicados a partir de 2002. Foram excluídos artigos cujo
assunto não abordava a questão de pesquisa e publicações classificadas como editoriais, dissertações, teses,
cartas ou similares. Foi encontrado o maior número de artigos na base de dados SCIELO, com 86 artigos. Na
LILACS foram encontrados 67 na base de dados PUBMED não foram encontrados estudos que
contemplassem os critérios de inclusão propostos neste estudo. Foi mantida a fidelidade e autenticidade das
ideias dos autores, dados apresentados assim como as conclusões. Após a leitura completa dos artigos,
permaneceram 24 artigos para análise na íntegra. Resultados: em relação ao ano de publicação, observou-se
que o maior número de estudos publicados sobre o assunto foram os anos de 2008 e 2010, quatro artigos
cada, e não foram encontrados estudos publicados nos anos de 2002 e 2003. O periódico que apresentou o
maior número (4) de artigos publicados foi a Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Quanto à profissão
dos autores, nota-se que o maior número (7) de estudos citou médicos como primeiro autor e em seguida
enfermeiros (6). Os artigos identificaram quatro complicações principais causadas pela CEC: pulmonares
(atelectasia, derrame pleural, respiração superficial, tosse produtiva, hemotórax, pneumotórax e infecção
respiratória), renais (oligúria e insuficiência renal aguda), neurológicas (acidente vascular cerebral isquêmico e
acidente vascular hemorrágico), e cardiológicas (fibrilação atrial, choque cardiogênico, síndrome do baixo
débito, arritmia ventricular maligna, infarto agudo do miocárdio, mediastinite, sangramento e circulatórias).
Discussão: uma das características apresentadas pelos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com CEC é a
facilidade que os demais sistemas orgânicos podem ser afetados. Principalmente as funções pulmonares,
neurológicas, renais e hepáticas que dependem da adequada e continua nutrição, pois diante de reduções do
débito cardíaco colapsam rapidamente (SOUZA; ELIAS, 2006). As complicações pós-operatórias mais
frequentes identificadas no estudo foram: complicações pulmonares, renais, neurológicas e cardiológicas. Para
atuar nesse contexto os profissionais de enfermagem necessitam de conhecimento técnico e científico,
planejamento do cuidado de maneira holística e de qualidade visando à recuperação do paciente tão logo o
início dos primeiros sinais de complicações pós-operatórias resultando na implementação de ações eficazes
para a resolução dos problemas identificados e segurança do paciente (SANTOS et al., 2015; RODRIGUES
et al., 2010). A equipe de enfermagem deve ter conhecimento das intercorrências e complicações mais
comuns nas primeiras horas de pós-operatório de cirurgia cardíaca. As complicações podem surgir de diversas
maneiras e ser mais graves nos idosos e em pacientes com doenças prévias como: hipertensão arterial
sistêmica (HAS), tabagismo, diabetes mellitus (DM), obesidade, insuficiência respiratória (IR), acidente
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vascular encefálico (AVE), choque cardiogênico, insuficiência renal aguda (IRA), infecção pulmonar, falência
de múltiplos órgãos e deiscência de esterno (SILVEIRA et al., 2016; MAGALHÃES et al., 2012). Outra
questão importante para salientar, é que no pós-operatório de cirurgia cardíaca as infecções contribuem para o
alto índice de morbidade e mortalidade, tempo de internação e custos hospitalares (SOARES et al., 2011).
Dessa forma, quando as complicações pós operatórias ocorrem, elas prolongam o tempo de permanência do
paciente na unidade de terapia intensiva e as mais graves podem levar o paciente a óbito (SILVEIRA et al.,
2016). Conclusão: a avaliação dos pacientes no pós-operatório nas primeiras 24 horas é um importante
aspecto da assistência de enfermagem e a equipe de enfermagem com suas habilidades clínicas deve estar
atenta as complicações que nesse período estão voltadas ao estabelecimento do equilíbrio hemodinâmico.
Identificar as complicações no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca permite um direcionamento da
assistência de enfermagem e propicia elementos para a enfermagem planejar e garantir o cuidado com
qualidade.
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MICOLOGIA/FAMED/FURG: “PALESTRA E DEBATE SOBRE ESPOROTRICOSE NO MUNICÍPIO DE RIO
GRANDE”

Karine Ortiz Sanchotene , Gabriel Baracy Klafke, Melissa Orzechowski Xavier

Introdução: A esporotricose é uma doença subaguda ou crônica causada por fungos dimórficos do complexo

Sporothrix. Embora tenha distribuição universal, se caracteriza como a principal micose subcutânea do Brasil, e tem se
destacado como emergente em alguns estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tendo em vista que o solo,
madeira em decomposição e plantas são considerados como habitat natural do fungo, a esporotricose está muitas vezes
relacionada a indivíduos da área rural que lidam com agricultura, horticultura, extrativismo ou a pessoas da área urbana
com atividades similares como floristas e jardineiros. No entanto, essa enfermidade tem sofrido alteração
epidemiológica, com modificação do seu caráter sapronótico para zoonótico, envolvendo especialmente felinos
domésticos na transmissão do fungo a partir de arranhadura e/ou mordedura. Essa transmissão zoonótica da
esporotricose tem impactado na saúde pública de determinadas populações, inclusive assumindo um caráter epidêmico
conforme já descrito no estado do Rio de Janeiro. Neste contexto, o conhecimento da doença e o controle da
esporotricose felina, a qual apresenta uma alta taxa de disseminação intra-espécie, são essenciais como medidas de
prevenção de casos zoonóticos. Objetivo: relatar o sucesso de um evento de educação continuada sobre essa micose
realizado em 2013 e organizado pelo Laboratório de Micologia (LM) da FAMED-FURG e Vigilância Ambiental em
Saúde de Rio Grande. Metodologia: O evento teve como finalidade alertar e debater com profissionais da área da saúde
e médicos veterinários sobre a problemática da esporotricose zoonótica e sua alta endemicidade no município e região,
bem como fornecer apoio laboratorial para o diagnóstico da doença. O evento intitulado “Esporotricose no Município
de Rio Grande: Palestra e Sessão de Debate” contou com a presença de 53 profissionais de diversas áreas da saúde,
como médicos, enfermeiros, médicos veterinários e bioquímicos. Todos os participantes receberam folder informativo e
participaram de palestras ministradas por professores da FAMED que abordaram aspectos clínicos, epidemiológicos e
laboratoriais da doença. No evento foi realizado cadastro dos profissionais interessados em receber apoio para
diagnóstico laboratorial, sendo disponibilizado pelo LM material informativo para boas práticas na coleta, transporte e
envio do material, juntamente com requisição específica para envio das amostras. O laboratório atua nesta linha a partir
de um projeto de extensão denominado “Doenças Fúngicas na Saúde Pública”, o qual tem como pilar de sustentação a
prestação de serviço de diagnóstico laboratorial para micoses clínicas em geral. Antes do evento, 95 amostras clínicas de
animais com suspeita de esporotricose tinham sido encaminhadas ao LM no ano de 2013, após esse informativo aos
profissionais, no ano de 2014, 145 amostras clínicas foram encaminhadas, e no ano de 2015 foram 165 amostras. A
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média de amostras clínicas de animais encaminhadas ao LM antes do evento era de 5,625/mês, após o evento a média
passou a ser de 12,91/mês. As amostras clínicas de origem humana encaminhadas ao LM com suspeita de esporotricose
ainda são pouco frequentes. O apoio laboratorial do LM favoreceu aumentar a acessibilidade ao diagnóstico da
esporotricose e centralizá-lo para favorecer um levantamento e mapeamento dos casos no município e região.
Resultados: O sucesso do evento se comprovou principalmente pelo aumento no número de amostras clínicas com
suspeita da doença recebidas pelo LM e permitiu a confirmação diagnóstica desses casos em felinos, caninos e
humanos. A perspectiva é de realizar novas ações de interação Universidade/Comunidade, incluindo busca ativa de
casos e ações educativas para prevenção e controle da doença. Outras medidas de prevenção, de políticas públicas de
saúde, deveriam incluir o aumento do número de unidades de controle de zoonoses para o tratamento e castração dos
felinos, eutanásia dos casos sem solução terapêutica, transporte e cremação gratuita dos corpos dos animais que evoluem
para o óbito, bem como a educação para a posse responsável de animais domésticos e a disponibilização de itraconazol
como medicamento essencial nas unidades de saúde dos municípios com ocorrência de casos de esporotricose.
Conclusão: O elevado número de casos confirmados de esporotricose felina em Rio Grande e região (média de 73
casos/ano) salienta a necessidade do diagnóstico e tratamento adequados destes animais a fim de controlar a
disseminação da doença e minimizar a chance de transmissão para humanos, auxiliando na prevenção de casos
zoonóticos. As ações promovidas pelo evento resultaram no aumento da informação sobre a doença e na acessibilidade
para o diagnóstico, bem como possibilitaram evidenciar dados epidemiológicos que demonstram a relevância da doença
no contexto local de saúde publica. Contudo, salienta-se a necessidade de continuidade destas ações, que contribuirão
para uma melhor abordagem da doença e consequentemente maior controle desta no município de Rio Grande e
região.
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7. GESTANTE ADOLESCENTE E SEU SENTIMENTO ACERCA DO APOIO FAMILIAR
Francielle Garcia Sena, Giovana de Pires Nunes, Carolina Coutinho Costa, Nalú Pereira da Costa Kerber,
Mariza Zanchi, Carla Vitola Gonçalves

Introdução: A adolescência é um período que implica em mudanças biológicas, psicológicas, sociais, físicas e
econômicas, que se intensificam com o surgimento de uma gestação. Assim, constitui uma etapa de
reestruturações na vida da mulher e nos papéis que ela exerce, acarretando em alterações intra e interpessoais
de cada membro do seu convívio (MARTINS et al., 2014). Para suportar essas alterações, o apoio familiar, do
parceiro e dos amigos é fundamental, assim como de indivíduos pertencentes ao espaço extra-familiar - escola,
rede básica de saúde, entre outros. As adolescentes que recebem esses tipos de apoio podem sentir-se melhor
preparadas para lidar com as dificuldades que surgem ao se tornarem mães, atingindo maiores níveis de saúde
e qualidade de vida (BRAGA et al., 2015). Objetivo: Identificar as principais fontes de apoio referidas por
mulheres jovens que vivenciaram a gestação na adolescência. Métodos: Estudo qualitativo, exploratório e
descritivo, desenvolvido no ano de 2014 em um município do extremo sul do Brasil, com mulheres que
tiveram o parto no ano de 2010 e que, na época, apresentavam idade compreendida na faixa etária entre 10 e
19 anos. A investigação efetivou-se por meio de entrevista semiestruturada e para o tratamento dos dados foi
utilizada a análise de conteúdo proposta por Bardin, buscando as semelhanças e diferenças entre os achados
para se constituir as categorias. Resultados: Fica claro a importância, para essas jovens mães, acerca da figura
materna no contexto da gravidez na adolescência, o apoio recebido por parte delas parece primodial no
enfrentamento dessa situação de tornar-se mãe. Conclusão: A gestação na adolescência é um assunto que
precisa ser discutido com frequência e seriedade, não somente de forma a buscar medidas de prevenção, mas,
direcionando esforços no sentido de capacitar as gestantes e famílias para o enfrentamento desse tipo de
situação.
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8. MÃES NA ADOLESCÊNCIA E SUA QUALIDADE DE VIDA NA JUVENTUDE, NO SUL DO
BRASIL
Marilyn Rita Silva, Mariza Zanchi, Sheylla Gorges Almeida, Carla Vitola Gonçalves

Introdução: O constructo multidimensional qualidade de vida, entendido como a satisfação com a vida e
consigo mesmo, consolidou-se no século XX, com a prosperidade econômica. Seu conceito é dinâmico e
afetado por aspectos culturais e sociais (BAHRAMI et al 2014). A Organização Mundial da Saúde ao
redefinir saúde, incorporou a noção de bem-estar físico, mental e social (WHO, 2006). Fato que suscitou
mensurar o bem-estar e possibilitou a qualidade de vida emergir como um componente essencial em saúde,
ampliando o foco anteriormente centrado na doença. Reconhecendo a maternidade como uma condição de
vida e não de doença, para avaliar-se a percepção das mães, deve-se utilizar um instrumento genérico sensível
a perdas e a ganhos subjetivos, capaz de fornecer embasamento para a compreensão das motivações e das
oportunidades para a satisfação pessoal. O Índice de Qualidade de Vida (IQV) é considerado adequado para
mensurar a qualidade de vida em gestantes e em mães (PAULA; SILVA, 2013). A adolescência é a etapa do
ciclo vital permeada por acelerado crescimento biopsicossocial e vivenciar a maternidade nessa fase pode
impactar na trajetória de vida das jovens e de seus filhos (UNFPA 2013). A maternidade suscita um desafio
maior para o desenvolvimento das adolescentes, ao proporcionar tanto oportunidades para crescimento nas
áreas de responsabilidades, quanto restrições socioeconômicas, fatos que exigem adaptações constantes e
reorganização do seu plano de vida (KIRISITS; KIRCHENGAST, 2013). Conhecer como as jovens mães
percebem sua qualidade de vida amplia os subsídios para elaborar projetos e para desenvolver ações
educativas e assistenciais, com foco na integralidade e na complexidade da maternidade na adolescência.
Objetivo: Mensurar o índice de qualidade de vida das jovens mães que tiveram filhos na adolescência e
estudar os fatores associados ao escore de importância e de satisfação em cada domínio do constructo.
Metodologia: A presente investigação foi desenvolvida durante o segundo semestre de 2014 e foram
incluídas as adolescentes que se tornaram mães no ano de 2010. A amostra foi constituída a partir do banco
de dados do “Estudo Perinatal 2010: Reavaliando as Condições de Assistência à Gestação e ao Parto no
Município do Rio Grande” no qual foram entrevistadas 445 adolescentes. Por meio dos dados existentes,
efetuou-se contato telefônico e busca nos endereços possibilitando o acesso a 112 mulheres, com idades entre
15 e 24 anos, classificadas no grupo denominado juventude. Como critério de exclusão utilizou-se: óbito da
criança; filhos sob a responsabilidade de outros. A coleta de dados foi realizada por meio de dois
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instrumentos de pesquisa em visitas domiciliares. O primeiro instrumento foi um questionário elaborado
pelos autores e contendo aspectos de caracterização sociodemográficas. O segundo instrumento foi a versão
genérica III do Índice de Qualidade de Vida — IQV, que mensura a qualidade de vida em geral e em quatro
domínios, para os quais gera as respectivas pontuações do escore: família; saúde e funcionamento; psicológico
e espiritual e socioeconômico. Para o cálculo dos escores, cada item de satisfação é ponderado pelo seu
correspondente de importância. Isso resulta em valores combinados, sendo que os mais altos representam
alta satisfação e alta importância, e os mais baixos, baixa satisfação e alta importância. O instrumento não
apresenta ponto de corte, sendo considerada maior qualidade de vida quanto maior a pontuação, a qual varia
de 0-30. Posteriormente, os dados foram codificados e duplamente digitados em ordem inversa de forma
independente utilizando o programa EPI INFO 6.04 . O gerenciamento dos dados e o cálculo dos escores do
®

IQV foram performados pelo programa SPSS versão 20 . Para cálculo dos escores usou-se a fórmula: IQV =
®

[(SAT rec x IMP) de cada item ÷ número de itens respondidos ] + 15 ,onde, SAT rec = valor recodificado de
cada item de satisfação (-2,5 a +2,5) e IMP = valor bruto de cada item de importância (1 a 6). Para
comparação das médias de IQV nos diferentes domínios em relação às variáveis demográficas,
socioeconômicas e de recorrência de nova gestação, foi utilizado o cálculo de ANOVA balanceado, com pvalor considerado significativo quando p ≤ 0,05. A pesquisa seguiu as orientações da Lei 466/2012 e obteve a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS), da Universidade Federal do Rio
Grande, parecer número 90/2011. As entrevistas foram realizadas após a assinatura das participantes em
termo de consentimento livre e esclarecido. Quando as jovens eram menores de idade, o responsável legal
também assinou um termo de assentimento livre e esclarecido. Resultados: A média do escore do IQV geral
obtido entre as jovens mães foi de 24,83, com variação de 9,26 pontos entre o menor e o maior valor
atribuído. A análise demonstra que os aspectos mais afetados são os do domínio socioeconômico, que
apresentaram a menor média de escore de 21,89, ou seja, baixa satisfação e alta importância. Em
contraponto, os aspectos do domínio família foram os de maior importância e satisfação para as jovens mães,
com a maior média de escore 27,67, e com a menor variação de pontos entre o menor e o maior valor
atribuídos, demonstrando hegemonia das respostas nesse domínio. Foi possível, também, se avaliar a
associação das variáveis demográficas, socioeconômicas e recorrência de gestação com a qualidade de vida,
constatou-se que as puérperas sem companheiro tinham maior satisfação no IQV geral 25,96 vs 24,68
(p=0,037) e no IQV saúde 26,63 vs 25,04 (p=0,029). Sendo que, neste último domínio, as jovens com
escolaridade maior ou igual a oito anos referiram qualidade de vida superior 25,65 vs 24,70 (p= 0,035). O
domínio socioeconômico foi o que apresentou pior escore de qualidade de vida, sendo que as mulheres com
idade inferior ou igual a 20 anos no momento da entrevista tiveram maior pontuação neste domínio 23,04 vs
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21,64 (p=0,023). Já as mulheres com renda inferior a um salário mínimo tiveram um melhor escore de
qualidade de vida no domínio psicológico e espiritual com 26,36 vs 24,93 (p=0,028). O domínio família foi o
que apresentou maior escore de satisfação e importância, não estando associado à nenhuma variável
estudada. Além disso, as variáveis idade no momento do parto, cor da pele, estar trabalhando e ter recorrido
em nova gravidez não apresentaram diferença estatística significativa na análise do IQV. Discussão: Nesse
estudo observou-se que apesar do desafio da maternidade na adolescência vivenciado pelas jovens mães, elas
percebem sua qualidade de vida positivamente, pela satisfação de ter a própria família. No entanto, fica
evidente o descontentamento dessas jovens com as condições socioeconômicas, infere-se que devido a
imaturidade elas não têm a percepção que isso funciona como um ciclo onde trabalho e renda dependem do
grau de escolaridade. Conclusão: Neste momento, reflete-se que é importante mudar a forma de abordagem
utilizada com essas adolescentes, é preciso mudar o discurso negativista em relação a gravidez na
adolescência. Essa mudança, talvez aproxime essa jovem do educador ou do profissional de saúde
proporcionando assim que esse tenha maior liberdade para trabalhar assuntos como resiliência, desejos e
planos que vão além da maternidade.
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9. MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE NO EXTREMO SUL DO BRASIL
Mariza Zanchi, Marilyn Rita Silva, Carla Vitola Gonçalves

Introdução: A gravidez na adolescência tem sido evento presente em todas as épocas e culturas ao longo da
história da humanidade. Contudo, com as mudanças socioculturais do século XX, as mulheres ampliaram
sua realização pessoal e profissional. Nesse contexto, a gestação precoce pode ocasionar a interrupção de
aspectos relevantes em suas vidas. A maternidade é um desafio no desenvolvimento das adolescentes
proporcionando tanto oportunidade para crescimento nas áreas de responsabilidades, quanto restrições
socioeconômicas (MARANHÃO; GOMES; OLIVEIRA, 2012; KIRISITS; KIRCHENGAST, 2013).
Objetivos: Essa pesquisa teve como objeto geral estudar a maternidade na adolescência e na juventude, no
município do Rio Grande e como específicos, identificar as transformações que ocorreram na vida de
mulheres que vivenciaram a maternidade na adolescência, mensurar a qualidade dessas jovens mães, estudar
os fatores associados ao escore de qualidade e avaliar a taxa de recorrência da gestação entre elas.
Metodologia: O presente estudo é de abordagem quanti-qualitativa, tendo em vista que um mesmo fenômeno
pode ser compreendido por diferentes ângulos. Em um primeiro momento, foi realizada uma abordagem
qualitativa para identificar as transformações oriundas da maternidade na adolescência na perspectiva de
jovens mulheres. A etapa quantitativa apresentou: um componente transversal aninhado a uma coorte, para
mensurar a qualidade de vida após a maternidade na adolescência, e, um componente longitudinal
prospectivo, para estimar a taxa de recorrência da gestação e os fatores associados. O presente estudo faz
parte de um projeto maior denominado “Estudo Perinatal 2010: Reavaliando as Condições de Assistência à
Gestação e ao Parto no Município do Rio Grande”, pesquisa de base populacional que entrevistou todas as
parturientes que tiveram o parto nesse município entre 1º de janeiro e 31 dezembro de 2010, totalizando
2.395 parturientes. Foram incluídas no presente projeto as mães que tiveram o parto no período
anteriormente definido e que estavam compreendidas na faixa etária entre 10 e 19 anos, denominada
adolescência. Um total de 445 (18,6%) puérperas. Dessas, as adolescentes primíparas, serão reentrevistadas
quatro anos após o parto, apresentando idades até 24 anos, estando na juventude (WHO, 1986). Foram
realizados cálculos para tamanho amostral da etapa quantitativa, utilizando-se um nível de confiança de 95%,
obteve-se um mínimo necessário de 111 entrevistadas para estudar recorrência da gestação e de 105 para
análise da qualidade de vida das jovens mães. Para coleta dos dados qualitativos foi realizada uma entrevista
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com instrumento contendo questões abertas, elaboradas pela autora, de modo a atender os objetivos dessa
pesquisa. Para as jovens participantes da etapa qualitativa, foram realizados os seguintes questionamentos:
Como era sua vida antes da gravidez? Como está sua vida agora, mudou alguma coisa após o nascimento de
seu filho? A coleta de dados foi encerrada ao ser encontrada uniformidade nos dados, à medida que ocorreu
a saturação deles. Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Para coleta dos dados
quantitativos foi utilizado no momento basal da pesquisa (2010) um questionário semiestruturado contendo
questões sobre características demográficas, escolaridade, ocupação, história reprodutiva e hábitos de vida das
mães, nível socioeconômico, condições de habitação e saneamento e a utilização de serviços de saúde, em
2014 foi aplicado um questionário semiestruturado contemplando as mesmas questões. No ano de 2014,
segundo momento da pesquisa, também foi aplicada a escala de Índice de Qualidade de Vida, construída por
Ferrans e Powers (1985). Foi utilizada a versão genérica III do Índice de Qualidade de Vida — IQV para
mensuração da qualidade de vida quanto à satisfação com a vida, o IQV mensura a qualidade de vida em
geral e subdivide em quatro domínios: saúde/funcionamento, socioeconômico, psicológico/espiritual e
família, a pontuação final pode variar de 0-30, sendo que quanto maior o escore final, melhor a qualidade de
vida. Resultados: Da entrevista semiestruturada com questões sobre a vida antes e após a maternidade, por
intermédio da Análise de Conteúdo, emergiram três categorias, vida de adolescente, liberdade de ser e
mudanças no viver. A vida das adolescentes antes da gravidez mostra-se heterogênea nos aspectos sociais,
laborais e estudantis. Após a maternidade, reconfiguram-se a liberdade de ser e as mudanças no viver,
trazendo perdas relacionadas ao abandono dos estudos, a privação da vida social e ao estigma da maternidade
precoce. No entanto existem ganhos oriundos da ressignificação do modo de viver, que configuram o
abandono de condutas ilegais e criminosas, a aquisição de autoconfiança e a redução da exposição à violência
intrafamiliar. Em relação a percepção das jovens mães sobre sua qualidade de vida, os resultados
demonstraram o IQV geral 24,83. O domínio socioeconômico teve o menor escore atribuído (21,89) e o
domínio família obteve o maior escore de satisfação com a vida (27,67). As variáveis estatisticamente
significativas foram: a idade, a escolaridade, a renda per capta e a situação conjugal, impactando na qualidade
de vida das mães. A taxa de recorrência de gravidez encontrada foi de 53,6% com tempo médio 28,8 meses.
Foi possível observar ainda que para cada ano a mais de estudo, existe uma proteção de 16% para não ter
uma nova gestação na adolescência. Além disso, as mulheres classificadas com o 2º e 3º quartil de renda
tiveram um risco duas vezes maior de recorrer na gestação quando comparadas as mulheres do maior quartil
de renda. Discussão: Além da família e da escola, os profissionais da área da saúde também têm
responsabilidade de abordar esse tema com as adolescentes e falham nessa tarefa. Na presente investigação
79% das jovens tiveram mais de seis consultas durante o pré-natal, com uma média de 7,7 consultas.
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Acrescendo as consultas do puerpério, pediátricas e para a vacinação das crianças, os profissionais da saúde
precisam reconhecer esses momentos como oportunidades para atendimento integral, discutir e instruir as
jovens sobre a importância do estudo e do trabalho, além da contracepção. Assim, a detecção de gravidez
recorrente na adolescência também é um claro sinal de falha no cuidado pré-natal e na atenção durante o
puerpério e puericultura. Além dos profissionais citados acima, os agentes de saúde podem ajudar na redução
de gravidez recorrente na adolescência. Esses profissionais possuem maior interação com a comunidade,
portanto são essenciais na identificação das jovens vulneráveis, aquelas de baixa renda, que não estão
estudando nem trabalhando, oportunizando, assim, concentrarem suas ações e seus diálogos sobre
anticoncepção mais focados na realidade das jovens. Entre as limitações do estudo foram encontradas
dificuldades no rastreio das participantes devido a mudanças de endereço e/ou à perda do contato pelos
investigadores, podendo originar um viés de seleção. Mesmo que o contato por telefone seja uma forma
simples e praticamente universal, é comum observarmos mudança de número, além de números incorretos
ou linha bloqueada, sendo esse um problema enfrentado por diversos estudos. Conclusão: Conclui-se que as
transformações após a maternidade precoce referem-se a perdas de comodidades e à privação da vida social
acrescida pelo aumento das responsabilidades com o cuidado do filho. Em contraponto, para as jovens de
classes econômica desfavorecidas, a maternidade na adolescência proporcionou ganhos oriundos da aquisição
de autoconfiança, da supressão do sentimento de solidão, do abandono de condutas ilegais e criminosas com
a redução da violência intrafamiliar conferindo-lhes uma percepção de plenitude com a nova identidade
social. A recorrência de gravidez na adolescência representou a pouca valorização da educação formal, este
fato pode mitigar a vivência de oportunidades e dificultar a inserção no mercado de trabalho, criando um
ciclo de desigualdade social. Mas, apesar dos desafios vivenciados, as jovens mães percebem sua qualidade de
vida positivamente, por meio da maior importância e satisfação com sua família. Portanto, reflete-se que é
preciso mudar o discurso negativista em relação a gravidez na adolescência. Fato que talvez aproxime essa
jovem do educador ou do profissional de saúde proporcionando assim que esse tenha maior liberdade para
trabalhar assuntos como resiliência, desejos e planos que vão além da maternidade e também é necessário
envolver a família nas ações voltadas a essas jovens, já que a família demonstra ser o principal ponto de apoio
dessas jovens mães.
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10. MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA: RESSIGNIFICANDO A VIDA
Mariza Zanchi, Nalú Pereira da Costa Kerber, Heitor Silva Biondi, Marilyn Rita Silva, Carla Vitola
Gonçalves

Introdução: Tornar-se mãe durante a adolescência não é um fato recente na sociedade. Por muitas décadas,
casar e ser mãe eram as únicas possibilidades vislumbradas pelas mulheres para se inserirem na sociedade
(SANTOS et al 2014). Com as mudanças socioculturais do século XX as mulheres conquistaram maior
autonomia, possibilitando ampliar a sua realização pessoal e proﬁssional. Todavia, nessa fase de intenso
desenvolvimento da capacidade, experienciarem a maternidade pode ocasionar a interrupção de aspectos
relevantes em suas vidas (NASCIMENTO; XAVIER; SÁ, 2011). Essas transformações na vida das jovens
mães, associadas a pouca idade para assumir as responsabilidades oriundas da maternidade, podem levá-las a
perceberem este novo contexto como difícil e pouco satisfatório (NASCIMENTO; XAVIER; SÁ, 2011).
Muitas vezes, tal situação obriga a permanência no lar em vista da dependência familiar, o que pode ser
compreendido tanto como uma prisão, ou como algo protetor e reconfortante. Em estudo comparativo entre
jovens de dois estratos socioeconômicos diferenciados, foi constatado que para as jovens de classe econômica
média, a gravidez é representada como a destruição dos planos futuros de conclusão dos estudos e inserção
proﬁssional qualiﬁcada no mercado de trabalho. Já para as jovens de camadas econômicas menos favorecidas,
a gravidez representa o destino natural e a forma de realização pessoal (RANGEL; QUEIROZ, 2008). Nas
classes sociais marginalizadas, tornar-se mãe permanece como uma alternativa relevante na busca por um
status e identidade social (SANTOS et al 2014). Não obstante, esta compreensão pode perpetuar o ciclo da
pobreza, uma vez que as jovens com baixo status socioeconômico familiar que se tornam mães tendem a
continuar nessa condição, agravando o processo de exclusão já vivido (MARTINEZ et al 2011). Considerando
que 13,3% da população brasileira é composta por mulheres adolescentes e jovens, surge a relevância deste
estudo. Objetivo: Identificar as transformações oriundas da maternidade na adolescência na perspectiva de
jovens mulheres. Metodologia: Estudo de abordagem qualitativa descritiva com 34 jovens que tiveram parto
no ano de 2010 enquanto eram adolescentes. Os dados foram coletados quatro anos após o parto por meio
de entrevista semiestruturada com questões sobre a vida antes e após a maternidade e explorados por meio da
Análise de Conteúdo. Resultados: A vida das adolescentes antes da gravidez é heterogênea nos aspectos
sociais, laborais e estudantis. Após a maternidade, reconfigura-se a liberdade de ser, trazendo perdas
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relacionadas ao abandono dos estudos, a privação da vida social e ao estigma da maternidade compreendida
como precoce (Perde tudo que tu tinhas: liberdade, de conversar com as tuas amigas, de tu ires para festa,

tudo [...]. É uma responsabilidade e tanto [M20]; Muda tudo para uma guria de 15 anos. Não pode sair, não
pode fazer mais nada, tive que ﬁcar só cuidando dela [M4]); e ganhos oriundos da ressignificação do modo de
vida, abandono de condutas ilegais e criminosas (Antes, quando eu tinha dinheiro, pensava em comprar

bebida ou fumar. Hoje, eu não fumo, não bebo [M20]; Antes a gente roubava coisas que não tinha. A gente
pensa bem agora […]. [M7]), aquisição de autoconfiança e da redução da exposição à violência intrafamiliar
(Tudo muda. Fiquei mais conﬁante [M23]; Mudou muito. Minha mãe nunca mais me esnobou, nunca mais
ﬁcou contra mim, nunca mais me bateu, e eu não tive medo de mais nada, enfrentei tudo de cabeça erguida

[M19]), acompanhado de novas responsabilidades, da conciliação do estudo e trabalho ou do abandono de
uma destas atividades (Tive que começar a trabalhar, agora tenho que conciliar estudo com trabalho […] [M1];

Com certeza mudou tudo. Mas […] eu escolhi isso. Tive que parar de estudar, porque tinha que ﬁcar com ele.
Mas eu ﬁ cava pensando: eu ﬁ z, eu quis, eu vou cuidar. [M33]; Como era só eu cuidando dela, eu tive que
parar de trabalhar para dar mais atenção a ela. Mas sempre saía com ela. Nunca me impediu de nada, levava
ela para todos os lugares [...] sempre me alegrou bastante [M9]). Discussão: O conjunto dos dados analisados
surpreende por apresentar signiﬁcativas dissonâncias nas falas das jovens mães, tanto no que concerne a vida
antes da maternidade, como nos reﬂexos trazidos por esta vivência ao cotidiano. Diferentes elementos
caracterizam a adolescência antes da maternidade na perspectiva das participantes, possuindo destaque a
ausência de responsabilidades, a comodidade e a ociosidade do tempo nas classes econômicas baixas. Estes
aspectos parecem contrapor-se a visão que permeia o senso comum de que jovens pertencentes a essa camada
teriam menor comodidade em vista justamente de maiores responsabilidades e necessidade de contribuição
com o sustento da casa. A literatura mostra que a juventude se caracteriza por um aumento da autonomia,
associada a uma maior participação nos espaços públicos, o que parece diferir dos achados deste estudo, em
que as jovens se encontram em uma posição de comodidade e apatia. O lazer e a socialização, o uso da
internet e até mesmo a utilização de drogas lícitas também são elencados na descrição da adolescência. Estes
aspectos, somados a ausência de responsabilidades parecem descrever um perﬁl de adolescente denominada
por uma das participantes como “patricinha”. A amostra estudada nos leva a crer que a adolescência no
contexto socioeconômico baixo está se caracterizando como extremamente acomodada, sem perspectiva de
alcançar um futuro melhor. Tais aspectos são transmutados em decorrência da maternidade, culminando no
acréscimo das responsabilidades, transpondo-se na perda de liberdade, em especial na vida social, que parece
estar associada à necessidade de prover os cuidados ao ﬁlho. A redução da participação nos espaços sociais
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emerge como reﬂexo da diminuição da autonomia cerceada pelo aumento das responsabilidades. Tal
transformação também pode ser oriunda das concepções das jovens acerca do comportamento esperado de
uma mãe, permeada pelo detrimento da vida social. Após a maternidade, as mudanças trazidas ao cotidiano
de estudo revelam-se menos signiﬁcativas para as mulheres do que as alterações na socialização, o que
demonstra a pouca importância dada às atividades estudantis quando comparada à vida social. Nesta
compreensão, um estudo aponta que 54% das jovens que experienciaram a maternidade não estudavam,
sendo a gestação o principal motivo da evasão escolar (PATIAS; DIAS, 2011). Cabe destacar que o
desinteresse pela escolaridade e a evasão escolar são constantes no contexto da maternidade na juventude,
uma vez que as jovens não vislumbram na escola uma via de rompimento do ciclo de pobreza, por meio de
um futuro proﬁssional favorável (SANTOS et al 2014). Em geral, essas adolescentes, não têm a cultura do
estudo, de um futuro promissor e apresentam um nível de comodidade diante da situação de vida como se o
destino delas devesse ser igual ao do meio onde vivem, com uma compreensão e postura de que a
maternidade não interfere no seu viver e não lhes acarreta maiores prejuízos. Uma das limitações encontradas
na realização da investigação está posta na questão de algumas jovens não se estenderem muito nas respostas
aos questionamentos. Outra limitação seria o fato de ter sido realizado em uma cidade do Sul do país. Porém,
cabe salientar que apesar de o estudo envolver um único município, acredita-se que os resultados são
importantes no campo da saúde pública, pois demonstram a necessidade de esforços conjuntos das esferas
sociais, dos proﬁssionais da educação formal e da área da saúde junto aos adolescentes, na promoção de ações
educativas efetivas focadas nas suas realidades, oportunizando diálogos sobre anticoncepção e sexualidade
segura e capacitando-os para que possam ter escolhas assertivas desenvolvendo a realização plena de suas
potencialidades. Conclusão: A maternidade vem acompanhada do desenvolvimento de um sentimento de
plenitude trazido pela experiência de ser mãe, com uma nova identidade social, o que pode colaborar para
que os profissionais e os gestores direcionem os serviços e as políticas públicas no sentido de adequação a um
cuidado contextualizado.
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11. RESSECÇÃO DE NEOPLASIA GIGANTE DE OVÁRIO REALIZADA NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO MIGUEL RIET CORRÊA JUNIOR
Pedro Augusto Flores Machado, Angélica Isaias, Aluisio Neutzling, Susi Lauz, Luciano Zogbi
Introdução: O câncer de ovário é a causa mais frequente de morte por doença maligna ginecológica.
Aproximadamente 27.700 novos casos são diagnosticados a cada ano e 12.500 destas mulheres morrerão da
doença. Cerca de 75% dos cânceres desse órgão apresentam-se em estágio avançado no momento do
diagnóstico. Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever um relato de caso sobre tumor gigante de ovário,
que foi manejado, diagnosticado e tratado no Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Jr., bem como
estimular o público acadêmico ao estudo acerca do tema proposto. Metodologia: Foi coletada a história clínica
da paciente, realizado o exame físico e solicitado exames complementares, incluindo tomografia abdominal
total, no intuito de avaliar o estado clínico da paciente, o provável diagnóstico, o risco cirúrgico e as
possibilidades de ressecabilidade do tumor. A paciente assinou o termo de consentimento livre e esclarecido,
concordando plenamente com a publicação do seu caso clínico. Resultados: Da coleta da história clínica:
Paciente, feminina, 57 anos, branca, do lar, natural de Rio Grande-RS, apresentou-se ao Serviço de ProntoAtendimento desta Instituição com dor em flancos, de intensidade 8 (escala de 0-10), constante, com
irradiação para região central do abdome, sem posição de alívio. Paciente negou os sintomas de náuseas,
vômitos, febre e emagrecimento. Referiu hábitos fisiológicos mantidos. Antecedentes pessoais e patológicos:
Hipertensa, diabética tipo II, núlipara, realizou cirurgia de revascularização miocárdica, colecistectomia,
acidente vascular cerebral (AVC) em 2010 e pancreatite prévia. Foi tabagista 30 maços ano, etilista por
durante 8 anos. Menopausa há 8 anos. Antecedentes familiares: Mãe e irmã falecidas por câncer de mama.
Tomografia computadorizada de abdome: Interpretação de Tomografia computadorizada abdome total
(25/08/2016): Volumosa formação expansiva cística, multisseptada, apresentado calcificações e captação
anômala pelo meio de contraste de alguns de seus septos, estendendo-se desde a cavidade pélvica até a região
epigástrica, rechaçando as alças intestinais para a periferia do abdome, de contornos regulares e limites
parcialmente definidos, coexistindo liquido livre intraperitoneal interessando os espaços peri-hepático,
periesplênico, goteiras parietocólicas e cavidade pélvica. O aspecto por imagem é compatível com neoplasia
ovariana primária associada a ascite. Densificação/trabeculação da gordura mesentérica por provável edema/
congestão vascular. Não se observam distensões ou espessamentos parietais intestinais significativos, nem
linfonodomegalia na cavidade abdominal. Presença de cicatriz cirúrgica mediana na parede abdominal
anterior. Alterações degenerativas na coluna lombar e articulações sacroilíacas. Fígado, pâncreas, baço, rins,
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adrenais, aorta, veia cava inferior, bexiga e útero normais, sem alterações ao exame. Espaço pleural basal livre.
Do ato cirúrgico: Por meio de uma incisão mediana transumbilical, a massa neoplásica foi cuidadosamente
dissecada e liberada dos tecidos circunjacentes, pois apresentava-se com múltiplas bridas e aderências. Foi
aspirado líquido ascítico para exame citopatológico e também líquido intratumoral, para reduzir as suas
dimensões e possibilitar a sua retirada, a qual pesou 3.490g já esvaziada do seu conteúdo líquido. No total,
foram 10 litros de líquido aspirado. Do diagnóstico final:

O exame anátomo-patológico descreve

adenocarcinoma seroso, cístico, com cápsula íntegra, extensa necrose e calcificação, sem células neoplásicas
no líquido ascítico ou na tuba uterina. Discussão: Esta paciente apresentou uma massa tumoral gigante,
supostamente de ovário. A cirurgia é o tratamento de eleição, com objetivo de estadiamento e citorredução a
depender do achado transoperatório. A linfadenectomia pélvica e retroperitoneal por amostragem de cada
cadeia linfonodal não mostra impacto em sobrevida, por isso não foi realizada no presente caso. Na fase
inicial, o câncer de ovário não costuma causar sintomas específicos. À medida que o tumor cresce, pode
causar pressão, dor ou inchaço no abdome, pelve, costas ou pernas; náusea, indigestão, gases, prisão de ventre
ou diarreia e cansaço constante. Outros sintomas, apesar de menos comuns, também podem surgir, como
necessidade frequente de urinar e sangramento vaginal1, o que justifica os sintomas por ela apresentados. A
paciente descrita apresentava maior risco de neoplasia ovariana pelo fato de ser nulípara, pois fatores de risco
incluem baixa paridade, fertilidade reduzida e gravidez tardia. A incidência da doença aumenta com a idade,
de 20 por 100.000, em mulheres entre os 30 e 40 anos para 40 por 100.000 em mulheres entre os 50 e 75
anos. O maior fator de risco para o câncer ovariano é a história familiar, reportada em 7% das mulheres com
a doença. A síndrome do câncer “ovariano” hereditário inclui os cânceres de ovário, mama e/ou relacionados,
tais como de endométrio e gastrintestinal (síndrome de Lynch II). Estas mulheres apresentam a doença em
uma idade precoce (45 a 52 anos) comparadas com os 59 anos do início da doença na população em geral. O
risco de câncer ovariano é elevado entre as mulheres que reportam câncer de mama (1,5 vezes) e câncer
colorretal (1,9 vezes) em parente de primeiro grau. O risco de uma mulher desenvolver câncer de ovário em
sua vida é de 1/72 e a chance de morrer de câncer de ovário é de cerca de 1/100. Desta maneira, diversas
modalidades terapêuticas podem ser oferecidas (cirurgia, radioterapia e quimioterapia). A escolha vai
depender principalmente do tipo histológico do tumor, do estadiamento, da idade e das condições clínicas da
paciente e de se o tumor é inicial ou recorrente. Se a doença for detectada no início - especialmente nas
mulheres mais jovens - é possível remover somente o ovário afetado. Diante disso, optou-se por uma cirurgia
com finalidade diagnóstica e possivelmente curativa. Foi uma operação de elevado risco, tendo em vista as
comorbidades apresentadas, como hipertensão, cardiopatia isquêmica, diabetes, tabagismo, etilismo e
histórico de AVC; e as dificuldades técnicas, como obesidade, tumor de grande volume, presença de múltiplas
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bridas e aderências. Felizmente, foi possível a exérese completa do tumor, sem ruptura da cápsula, com
favorável evolução pós-operatória, sem complicações. Conclusão: O caso descrito enaltece a importância do
diagnóstico precoce em saúde da mulher e, consequentemente, do conhecimento da patologia, da prevenção
e do tratamento, para trazer maior chance de cura e melhor qualidade de vida.
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12. OMISSÃO DO DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO: INTERFACE ENTRE FAMILIAR/CUIDADOR
E PROFISSIONAL DA SAÚDE NA PERSPECTIVA DE JÜRGEN HABERMAS.
Bianca Lima da Cunha, Franciele Budziareck das Neves, Patrícia Tuerlinckx Noguez, Silvia Regina Lopes
Guimarães, Rosani Manfrin Muniz, Bruna Knob Pinto
Introdução: A comunicação do diagnóstico de uma doença grave, a exemplo do câncer, é um momento
delicado que pode gerar intenso desconforto, tanto ao paciente quanto a sua família. Diante desse fato, cabe a
equipe de saúde resgatar a relação interpessoal, empática e compassiva com este paciente e sua família,
objetivando que a comunicação estabelecida fortaleça os vínculos de confiança e cumplicidade, contribuindo
também para a escolha do tratamento mais adequado. No entanto, por ser uma doença estigmatizada, tanto os
familiares quanto profissionais médicos, em algumas situações, optam por não comunicar o diagnóstico de
câncer ao paciente. Dessa maneira, esta atitude pode gerar consequências negativas, as quais estão diretamente
ligadas ao tratamento do paciente, o planejamento da própria vida durante do processo de adoecer e, muitas
vezes o sentimento de culpa por parte do familiar, após a morte do paciente, por não ter comunicado sobre a
doença. Dessa forma o interesse pela temática surge a partir da observação dos pacientes internados,
recebendo tratamentos, medicações, realizando exames, enfim, recebendo todo o suporte necessário para
tratar a doença, porém, sem saber o motivo real da sua internação. Frente a essa problemática, pode perceber
a importância do familiar, que por vezes assume responsabilidade pelas necessidades físicas e emocionais e
também a não comunicação do diagnóstico. Objetivo: Conhecer os motivos que levam o familiar cuidador a
omitir o diagnóstico de câncer para a pessoa doente. Método: Estudo qualitativo, desenvolvido na perspectiva
da Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas. O autor apresenta as comunicações que os sujeitos
estabelecem entre si, as quais são mediadas por atos de fala e dizem respeito sempre a três mundos: o mundo
objetivo das coisas, que tem estatuto ontológico; o mundo social e cultural das normas e instituições, de
características normativas; o mundo subjetivo das vivências e dos sentimentos, com status afetivo. O consenso
entre os três mundos se busca por meio das interações linguísticas, permite o entendimento entre as partes e
estabelece acordos universais sem negligenciar a individualidade, buscando superar a visão unilateral do
conhecimento. A análise dos dados do estudo foi realizada conforme a Análise Temática Braun & Clarke. A
análise temática é um método qualitativo para identificar, analisar e relatar os padrões (temas) dentro de
dados. Ele permite organizar minimamente e descrever o conjunto de dados ricamente em detalhe.
Resultados e discussão: Identificou-se que os familiares-cuidadores apresentaram dificuldades na
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compreensão do que é o câncer e que não são bem informados. Referiram repassar ao enfermo as
informações que julgam não serem prejudiciais à saúde, para poupá-lo do sofrimento. Os familiares decidem
omitir o diagnóstico, mas demonstram expectativa de esclarecimento sobre as questões técnicas da doença e
apoio emocional para o enfrentamento do processo de adoecimento por parte da equipe de saúde. Para
Habermas uma ação comunicativa é uma forma de ação social, em que os atos de fala pretendem transmitir o
sentido do que é dito, com propósitos explicativos, na intenção de se dizer algo sobre os mundos. Uma ação
comunicativa é, assim, uma forma de ação social, em que os participantes se envolvem em igualdade de
condições para expressar ou para produzir opiniões pessoais, sem qualquer coerção e decidir pelo princípio
do melhor argumento ações que visam determinar a sua vida social. Dessa forma, todos os envolvidos,
paciente, familiar e profissional da saúde devem estabelecer uma comunicação capaz de permitir
esclarecimento e autonomia do paciente, a fim de que a pessoa doente possa expressar suas vontades e
intenções. Ademais, os enfermeiros possivelmente experimentam consequências negativas quando o médico e
familiar decidem omitir o diagnóstico do paciente, visto que nesta na situação o enfermeiro poderá encontrar
barreiras para desempenhar o seu papel de forma integral, pois exercem seu trabalho baseado na patologia do
paciente e a demanda que ele dispõe. Nesse contexto, Habermas afirma que o consenso é caminho para um
entendimento provisório entre as partes e que deveria haver uma situação ideal de fala. A situação ideal de fala
implica ausência de coação interna e externa na apresentação da argumentação racionalmente fundamentada
dos envolvidos, com igual possibilidade para todos de argumentar e rebater argumentos, na expectativa do
acordo; na dialética manifestar a interação entre os falantes, com liberdade de crítica e independente das
pressões quotidianas que buscam o êxito, dentro da qual é possível o mútuo reconhecimento de sinceridade e
responsabilidade racional nas reivindicações de validade. O estudo apontou que, ao perguntar para os
enfermeiros quais pacientes não sabiam da doença, percebeu-se que eles não tinham conhecimento sobre
quais pacientes desconheciam o diagnóstico de câncer e referiram que falar sobre a doença é dever do
médico. Dessa forma, esse posicionamento revela o distanciamento do profissional enfermeiro frente aos
pacientes e familiares em situações críticas, as quais envolvem conflitos éticos, além da falta de preparo e
conhecimento para lidar com essas circunstâncias. Assim sendo, diante desses acontecimentos, o enfermeiro
deveria se propor a resolver conflitos potenciais por meio de argumentações destinadas a outras pessoas na
expectativa da busca de algum consenso possível, e assim estabeleceria um agir racional Portanto, a ação
racional para Habermas, base de um agir comunicativo, exige pelo menos duas pessoas se comunicando. Em
consequência, os indivíduos envolvidos em uma ação comunicativa têm de estar dispostos a persuadir ou a se
deixar persuadir. Isso exige algumas comunicações básicas, a primeira das quais é que um acordo seja
alcançado apenas pela força do melhor argumento. Conclusão: O câncer desencadeia reações devastadoras
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tanto no âmbito orgânico como no emocional, provocando sentimentos, desequilíbrios e conflitos internos, no
qual a família faz parte e assume cuidados e responsabilidades que muitas vezes são excluídas do paciente, a
fim de evitar preocupações e aborrecimentos. Apesar da comunicação do diagnóstico ser apenas de exercício
médico, o enfermeiro pode e deve informar o paciente caso ele deseje receber informações, seja sobre os
procedimentos, exames, medicações ou sobre a doença. Dessa forma, faz-se importante para um cuidado
humano e individualizado, é necessário que haja comunicação entre a tríade paciente, familiar e profissional,
satisfazendo assim, os três mundos determinados por Habermas. Portanto, o estudo apontou a necessidade da
enfermagem fortalecer os cuidados com a informação sobre a doença para o paciente e a família,
empoderando-os para a tomada de decisões daquilo que é o melhor para o cuidar no processo saúde-doença,
a fim de estabelecer a autonomia e a individualidade do paciente.
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13. HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO AO PACIENTE ESTOMIZADO: BUSCA ATIVA E VISITA
DOMICILIAR.
Bianca dos Santos Blan, Caroline Passos Arruda, Giovana Calcagno Gomes, Paula Veleda Santana, Bruno
Peres Vigil
Introdução: A estomização trata-se de um procedimento cirúrgico no qual há a exteriorização de parte de um
órgão oco, como por exemplo, do intestino ou da bexiga, por um orifício no abdômen chamado estoma
(BRASIL, 2009). Os portadores de estomia necessitam do uso de materiais e acessórios específicos para cada
tipo de estoma para o auxilio a coleta das eliminações. O uso deste aparato tecnológico faz com que estes
usuários necessitem de orientações quanto à utilização dos equipamentos e cuidados com o estoma. Os
profissionais de saúde devem favorecer o desenvolvimento do autocuidado das pessoas com estomia para que
estes consigam alcançar a reabilitação, vivenciando esta fase de forma menos sofrida. Identificar e entender as
peculiaridades de cada um faz parte desse processo (FERNANDES; MIGUIR; DONOSO, 2010). Sendo
assim, em agosto de 2004 foi criado o projeto Ostomia uma Forma de Viver, no Hospital Universitário Dr.
Miguel Riet Corrêa Jr, com o objetivo de realizar assistência aos estomizados no município, propiciando
capacitações e recursos para o autocuidado. Em 2012 o projeto consolidou a criação do Serviço de
Estomaterapia no HU no qual são realizadas consultas de enfermagem e assistência social semanais e
grupoterapia mensal aos Estomizados e familiares. Contudo, observa-se que alguns pacientes não mantêm
assiduidade, ocorrendo ruptura dos cuidados. Desta forma, evidenciou-se uma necessidade de realizar um
regaste destes pacientes por meio da realização da busca ativa dos faltosos as consultas e, quando necessário,
realização de atendimento domiciliar. Objetivo: Apresentar a busca ativa e o atendimento domiciliar aos
portadores de estomias atendidos no HU como uma boa prática a ser incorporada à assistência. Metodologia:
No final de cada mês se verifica na folha própria de controle das consultas realizadas os pacientes faltosos.
Como se trata de pacientes crônicos sabe-se que os mesmos necessitam de assistência ininterrupta. Assim, se
realiza uma busca ativa destes pacientes por meio de uma ligação telefônica procurando saber o motivo da
falta à consulta. De acordo com o motivo se avalia a necessidade da realização da visita domiciliar e se agenda
previamente a mesma com o paciente ou com seu familiar cuidador. Na visita é realizada uma anamnese deste
paciente e exame físico para avaliação do estoma, respectivas orientações e entrega de materiais e acessórios.
Posteriormente, preenche-se um formulário de atendimento que é anexado à pasta do paciente no SE. Após a
realização da orientação de enfermagem, os pacientes e familiares são questionados sobre o cuidado prestado.
Desta forma, compreendem-se as percepções e subjetividade dos seres humanos, dando ênfase às realidades
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dos sujeitos, buscando contemplar as pessoas cuja experiência está sendo estudada (MINAYO, 2010).
Resultados: A busca ativa dos pacientes faltosos às consultas e o atendimento domiciliar, adotado pelo SE,
apresenta-se como uma boa pratica da assistência prestada, pois há necessidade do atendimento diferenciado
para determinados pacientes em função das patologias associadas. A detecção precoce de complicações e seus
encaminhamentos são fundamentais na prevenção de outras doenças, já que o paciente conta com a
assistência mensal da equipe multidisciplinar; a visita também visa à melhoria da aderência dos pacientes e
familiares ao SE e a melhoria do vínculo dos pacientes e familiares com a equipe do SE. Entre os motivos
referidos pelos pacientes para a falta à consulta encontra-se: ter material suficiente para seu autocuidado até o
próximo mês, óbito, fechamento do estoma, piora clínica com internação hospitalar do paciente ou estar
acamado, falta de dinheiro para locomoção até o HU, e/ou falta de cuidador que o leve às consultas.
Discussão: A humanização do cuidado prestado frente âs visitas domiciliares associado as boas práticas
mostram-se eficaz diante as dificuldades encontradas pelos pacientes para a assiduidade nas consultas. A
humanização depende da capacidade de falar e de ouvir. As coisas do mundo só se tornam humanas quando
ocorre o diálogo, tornando viáveis as relações e interações humanas, não somente pela técnica de
comunicação verbal, mas através do conhecimento que se constrói sobre o outro (OLIVEIRA; COLLET;
VIEIRA; 2010). O indivíduo estomizado é tratado holisticamente pela enfermagem. Os profissionais precisam
entender o contexto biológico, psicológico e ambiental deste paciente. A família também é um excelente
apoio, pois representa uma grande influencia na vivência com o paciente. Os indivíduos que são submetidos a
esse procedimento precisam de uma atenção diferenciada, que pode ser obtida através da humanização e do
conhecimento científico. Portando, é de suma importância que se realize um resgate dos pacientes faltosos,
visto que a visita mensal ao SE garante a eles um momento de aprendizado e troca de informações. Assim, a
visita domiciliar é uma forma de auxiliar aquele paciente que não pode se locomover até o SE, pois
proporciona a este uma atenção diferenciada buscando esclarecer duvidas pré-existentes e/ou assistência em
relação os materiais e acessórios. Esse resgate possibilita que o usuário tenha conhecimento sobre seu estoma,
promovendo uma educação em saúde e melhor qualidade de vida, garante à pessoa com estomia atenção
integral à saúde por meio de intervenções individualizadas, assistência especializada que envolve a educação
para o autocuidado, a avaliação das necessidades biopsicossociais gerais do indivíduo e da família e as
específicas relacionadas à estomia e pele periestomal, incluindo a prevenção e tratamento das complicações,
indicação e prescrição de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança (BRASIL, 2009).
Conclusão: O conhecimento das causas de ausência dos pacientes às consultas possibilita que o enfermeiro
reprograme seu plano assistencial permitindo a continuidade da assistência prestada ao paciente por meio da
visita domiciliar nos casos em que está se faz necessária. O atendimento mensal é de extrema importância,
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pois além de ocorrer a distribuição de materiais e acessórios necessários para manutenção do estoma ainda se
faz uma avaliação subjetiva do paciente quanto às questões psicológicas frente ás mudanças em seus estilos de
vida e seu corpo, e analise do estoma e suas evoluções / complicações clínicas cabendo ao enfermeiro orientar
o paciente sobre seu estado e sanar duvidas relacionadas. Receber o material para o cuidado não significa que
a pessoa com estomia vá facilmente adaptar-se-á a ele, nem que o mesmo terá a durabilidade esperada. Sendo
assim, as visitas domiciliares oferecem orientação de uso e manutenção da bolsa coletora é importante para a
integridade da pele e estoma, além de oferecerem uma atenção psicológica a este paciente, configurando-se
como uma boa prática hospitalar.
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14. PERFIL DE FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO – HU/FURG
Raissa Garcia Brum, Deciane Pintanela de Carvalho, Jennifer Specht Dias, Laís Farias Juliano, Thiago
Lopes Silva, Laurelize Pereira Rocha

Introdução: a formação dos profissionais deve ser contínua, iniciada na formação básica, sendo constante ao
longo da vida profissional. Na área da enfermagem considera-se extremamente necessário adequar à formação
continuada à atividade de trabalho e carreira profissional diante do impacto da formação adequada na prática
clínica e nos serviços de saúde (ORTEGA et al., 2015). Muitos profissionais apresentam dificuldades frente à
busca de novos conhecimentos, em decorrência da falta de oferecimento de cursos, falta de tempo,
distanciamento do local de estudo, questões financeiras, entre outros, entretanto, apesar desses motivos, a
maioria dos profissionais apresentam alguma atualização (SANTOS; RAMALHO, 2011). Nessa perspectiva,
estudo apresenta que aproximadamente 130 mil enfermeiros antes de sua formação, já haviam realizado o
curso de técnico de enfermagem ou auxiliar, demonstrando a preocupação na aquisição de conhecimentos
(MACHADO et al., 2016). Desta forma, torna-se relevante a atualização e formação acadêmica dos
profissionais de enfermagem no intuito de buscar conhecimento para proporcionar uma assistência à saúde de
qualidade pautada na prática baseada em evidências científicas (ORTEGA et al., 2015). Como forma de
promover essa constante atualização, o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade
Federal do Rio Grande realiza concessão de incentivo à qualificação aos servidores técnicos administrativos,
cabendo ao servidor comprovar por meio de diploma que possui nível de escolaridade superior ao previsto
para o exercício do seu cargo. No caso dos trabalhadores de enfermagem, o servidor com cargo de auxiliar de
enfermagem, que possuir o curso técnico em enfermagem, recebe o incentivo à qualificação referente a 20%
do salário. Da mesma forma, o incentivo é de 25% para curso de graduação completo, 30% para
especialização, 52% para mestrado e 75% para doutorado, considerando a área da enfermagem (FURG,
2013). Nesse contexto, entende-se que o profissional do Hospital Universitário é duplamente incentivado,
pois além da possibilidade do aprimoramento técnico-científico existe também o incentivo financeiro.
Objetivo identificar o perfil de formação dos trabalhadores de enfermagem do Hospital Universitário –
HU/FURG. Metodologia: estudo quantitativo, descritivo e exploratório, desenvolvido no Hospital
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. Para o cálculo amostral, considerou-se que o quadro funcional do
HU conta com 355 trabalhadores de enfermagem, logo, utilizou-se o programa StatCalc do programa EpiInfo
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versão 7, empregando-se os seguintes parâmetros: prevalência desconhecida dos fenômenos e nível de
confiança de 95%, obtendo-se uma amostra mínima de 184 participantes. A seleção da amostra ocorreu de
forma não probabilística por conveniência, compreendendo o maior número possível de trabalhadores,
participando do estudo 211 trabalhadores de enfermagem. Utilizou-se como critérios de inclusão: ser
enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem; fazer parte do quadro funcional do HU pelo
período mínimo de três meses; e, estar ativo na assistência direta e indireta aos pacientes. Como critérios de
exclusão optou-se por: profissionais que estavam de atestado, licença de qualquer natureza ou férias no
momento da coleta de dados. A coleta de dados foi realizada em julho de 2016, por meio de um questionário
autoaplicado, semiestruturado composto por questões referentes às características do trabalhador;
características da organização e processo de trabalho e, cargas de trabalho. A análise de dados ocorreu no
software Statistical Package for the Social Sciences versão 21 por meio de estatística descritiva. Este estudo faz
parte do macroprojeto de pesquisa intitulado “Processo de trabalho e a saúde do trabalhador da enfermagem”
aprovado pelo do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande,
com parecer nº nº54/2016. Resultados: dos 211 participantes, 49 (23,11%) eram enfermeiros, com idade
média de 39 anos, 85 (40,28%) eram técnicos em enfermagem, apresentando idade média de 38 anos e 77
(36,49%) eram auxiliares de enfermagem, com média de 47 anos de idade. Com relação à formação dos
trabalhadores identificou-se que entre os enfermeiros, 16 (32,7%) possuíam apenas Graduação em
Enfermagem, 13 (26,5%) referiram terem concluído o curso de Mestrado em Enfermagem, dois (4,1%) o
curso de Doutorado em Enfermagem, um (2%) possui Residência em Enfermagem e 27 (55,1%) realizaram
curso de Especialização. Entre as Especializações realizadas evidenciou-se que cinco (10,2%) são especialistas
em Saúde da Família, quatro (8,2%) em Unidade de Terapia Intensiva, quatro (8,2%) em Enfermagem do
Trabalho, quatro (8,2%) em Saúde Pública, três (6,1%) em Urgência e Emergência e três (6,1%) em
Administração em Serviços de Saúde. Além destas, outras especializações foram mencionadas, um (2%)
enfermeiro realizou especialização em Projetos Assistenciais, um (2%) em Gestão de Recursos Humanos, um
(2%) em Enfermagem Obstétrica, um (2%) em Nefrologia, um (2%) em Doenças Infecto parasitárias, um (2%)
em Educação, um (2%) em Administração hospitalar e um (2%) em Pediatria. Entre os técnicos em
enfermagem, 68 (80%) deles possuem como formação o Curso Técnico em Enfermagem, 17 (20%)
Graduação em Enfermagem, um (1,2%) Mestrado em Enfermagem, três (3,5%) realizaram Graduação em
outra área e 13 (15,3%) possuem Especialização. Dentre os especialistas, seis (7,1%) são especialistas em
Enfermagem do Trabalho, dois (2,4%) em Unidade de Terapia Intensiva, um (1,2%) em Urgência e
Emergência, um (1,2%) em Saúde Pública e um (1,2%) em Abordagem Multidisciplinar em Dependência
Química e dois (2,4%) Técnicos em Enfermagem possuem especialização em outra área. Do mesmo modo,
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entre os auxiliares de enfermagem, três (11,7%) referiram possuir apenas Ensino Médio Completo, nove
(11,7%) Curso de Auxiliar de Enfermagem, 40 (51,9%) Curso Técnico em Enfermagem, 20 (26%) Graduação
em Enfermagem, um (1,3%) Mestrado em Enfermagem, um (1,3%) Residência em Enfermagem, um (1,3%)
Graduação em outra área, e 14 (18,2%) possuíam especialização. Entre as especializações destaca-se que dois
(2,6%) são especialistas em Urgência e Emergência, um (1,3%) em Saúde Pública, um (1,3%) em Enfermagem
do Trabalho, um (1,3%) em Saúde da Família, um (1,3%) em Auditoria, um (1,3%) em Gestão em Serviços de
Saúde, um (1,3%) em Segurança do Trabalhado, um (1,3%) em Docência em Ensino Superior, um (1,3%) em
Estratégia em Saúde e Política Públicas e um (1,3%) em Gestão Hospitalar; quatro (5,2%) auxiliares de
enfermagem possuem especialização em outra área. Discussão: considerando a faixa etária dos profissionais
de enfermagem, um estudo realizado no estado de Santa Catarina corrobora com os achados deste estudo,
onde 63,9% dos profissionais são considerados jovens com idade igual ou inferior a 40 anos (COREN-SC,
2015). Quanto ao perfil de formação, estudo mostra que a grande maioria (80%) dos enfermeiros fez ou está
fazendo alguma Pós-Graduação, possuem especialização (72,8%), Mestrado Acadêmico (10,9%), Mestrado
Profissional (3,6%), concluíram a Residência (7,5%) e Doutorado (4,7%). No que tange aos profissionais
técnicos e auxiliares de enfermagem, 11,5% possuíam nível superior completo e 22,85% nível superior
incompleto. Os que dispunham de Capacitação Profissional segundo a modalidade do curso foi especialização
(23%), Mestrado (0,1%) e atualizações (45,8%). O estudo destaca ainda que 63,7% dos auxiliares e técnicos de
enfermagem que buscaram ou ainda buscam por formação, estão realizando na mesma área, sugerindo
interesse dos profissionais por meio da construção de uma carreira na sua área (MACHADO et al., 2016).
Contrariando os dados deste estudo, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina destaca que o
nível de escolaridade dos profissionais de enfermagem está acima do exigido. Entre os enfermeiros, 84,4%
cursaram pós-graduação, com um percentual elevado de mestres e doutores. E, anteriormente a graduação
como enfermeiro, 28,4% fez o curso de técnico e/ou auxiliar de enfermagem. Já ao analisar os dados do nível
de escolaridade de auxiliares e técnicos de enfermagem percebe-se que aproximadamente 30% têm ou estão
cursando nível superior. Apesar dos dados favoráveis na área de ensino, 45,5% dos profissionais de
enfermagem declararam que não tiveram acesso a aprimoramento profissional nos últimos 12 meses,
elencando como principais razões: falta de condições financeiras (24%), falta de tempo/motivação/estímulo
(17,7%), dificuldade de parar de trabalhar (11,3%) e falta de apoio institucional (11,8%) (COREN-SC, 2015).
Conclusão: evidencia-se que a maior parte dos trabalhadores de Enfermagem do Hospital UniversitárioHU/FURG possui formação técnico-científica além daquela exigida pelo cargo que ocupa na instituição. Este
fato pode ocorrer pela necessidade dos trabalhadores de Enfermagem em adquirir conhecimentos para o
desempenho da assistência e melhoria da qualidade dos serviços, assim como, pela própria constituição de um
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Hospital Universitário, que proporciona incentivo à qualificação e busca a integração entre assistência, ensino,
pesquisa e extensão.
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15. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS MULHERES DIAGNOSTICADAS COM SÍFILIS NO
PERÍODO GESTACIONAL OU NO MOMENTO DO PARTO
Caren Igure Noble, Jordana da Fonseca Gautério, Tamara Rios de Avila, Liziani Iturriet Avila
Introdução: As Infecções Sexualmente Transmissíveis afetam um grande número da população mundial e
configuram um importante problema de saúde pública. Dentre essas doenças, evidencia-se a sífilis por
determinar maiores incidências de perdas gestacionais e de ocorrências de doenças congênitas, quando não há
abordagem correta. A sífilis é uma doença de evolução lenta e apresenta características clínicas, imunológicas e
histopatológicas, quando não tratada¹. Alterna períodos assintomáticos e sintomáticos, podendo ser
classificada em três fases: primária, secundária e terciária. No Brasil, a transmissão vertical da sífilis provoca
possui grande incidência de abortos e de doenças congênitas, principalmente devido à abordagem inadequada
ou incorreta dos casos². A transmissão vertical ocorre quando o agente etiológico da doença atravessa a
barreira placentária durante a gestação, penetrando na corrente sanguínea do feto, causando assim a infecção
no mesmo. Objetivo: Descrever o perfil sócio demográfico das mulheres notificadas com sífilis no período
gestacional ou no momento do parto. Metodologia: Trata-se de um estudo realizado por meio de uma
abordagem quantitativa, documental, de natureza descritiva, exploratória e retrospectiva. O estudo foi
desenvolvido no espaço da Vigilância Epidemiológica onde se encontram documentos do SINAN. Os dados
foram coletados a partir da Ficha de Notificação de Doenças e Agravos, disponibilizados pela Unidade de
Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio Grande – RS. A coleta de dados somente
foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas na Área da Saúde da Universidade Federal do
Rio Grande e através da Carta e Apresentação ao Núcleo Municipal de Educação e Saúde Coletiva –
NUMESC e uma cópia do projeto de pesquisa. A pesquisa é considerada documental, pois se utilizou
documentos do SINAN e caracteriza-se pela semelhança com a pesquisa bibliográfica, sendo que a única
diferença está na natureza da fonte em que os dados serão coletados. Resultados: Foram analisadas 291 (as
277 + 14 que não usamos) fichas de notificações de sífilis em gestantes. Dessas, foram excluídas 16, nas quais
havia casos de duplicidades e de incoerências em seu preenchimento. Como resultado final; foram objeto de
estudo, 275 casos de sífilis em gestante. Esses 275 casos foram tabulados e analisados, e, os resultados dessa
tabulação e análise estão apresentados a seguir em duas diferentes sessões: “Dados pessoais gerais das
gestantes com sífilis”e “Dados referentes à sífilis em gestante”. Quanto à idade pode-se observar uma variação
de 13 a 44 anos, tendo como média 24,5 anos. A maior ocorrência de notificações na faixa etária de 13 a 23
anos, com 52 % dos casos. Na idade de 24 a 34 anos ocorreram 38% das notificações; de 35 a 45 anos, 8% das
notificações e 2% do total foram ignoradas. Em relação à cor das gestantes pode-se evidenciar maior
81

prevalência de notificações de mulheres brancas, totalizando 56% dos casos; seguido de 22% de mulheres
pretas e 11% de mulheres pardas, ainda, em 11% dos registros, essa informação foi ignorada. Em relação ao
grau de escolaridade das gestantes observou-se a maior prevalência de 5ª a 8ª série totalizando 22% dos casos;
seguido de ensino médio completo com 12% dos casos; ensino médio incompleto com 7% dos casos; ensino
fundamental completo e 1ª a 4ª série com 5% cada; 4ª série completa 4%; ensono superior incompleto 3%;
ensino superior completo 1%; analfabetos não foram encontrados e 41% dos casos foram ignorados. Com
base nos dados evidenciou-se que 86% das gestantes com diagnóstico de SG, residem na zona urbana. A zona
rural 1%, a zona Peri urbana 3% e 10 % das notificações foram ignoradas. Quanto à ocupação das gestantes
pode-se observar que a maioria é do lar com 47% (notificações), seguida de 24% (fichas) essa informação foi
ignorada, a profissão doméstica foi citada em 2% dos registros. Outras profissões com 18% dos registros. E em
9% das notificações este dado foi ignorado ou não informado. Ao analisar os dados acima se evidenciou que
o maior índice de notificações ocorreu no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr com 29% dos
registros dos casos notificados, seguido das Unidades Básica de Saúde com 20% dos registros, 19% dos
registros em Ambulatórios (Policlínica de Assistência Médica - PAM); 17% Santa Casa; 15% Estratégia de
Saúde da Família. Com base nos registros das notificações de sífilis pode se observar casos de notificação, em
2010 houve apenas 1; em 2011 houve 13 casos (5%); em 2012 ocorreram 42 notificações (15%); no ano de
2013 houve 58 notificações (21%); em 2014 ocorreram 73 notificações (27%) e em 2015 foram 88 notificações
(32%). Discussão: Com base nos resultados dessa pesquisa pode-se afirmar que o perfil sociodemográfico das
gestantes neste estudo indica que a sífilis está ocorrendo em jovens, com algum grau de escolaridade, renda
familiar menor do que um salário mínimo e sem parceria sexual fixa, resultados semelhantes aos autores

4,5,6

.

Observou-se um número elevado de adolescentes com sífilis gestacional, provavelmente refletindo o perfil das
gestantes do município. Explicação semelhante pode ser aventada para a observação de que aproximadamente
dois terços das gestantes com sífilis tinham renda familiar menor do que um salário mínimo. Verificou-se, com
base nos dados deste estudo e nos realizados por outros autores 7,8, que a garantia de um número mínimo de
consultas de pré-natal não é suficiente para assegurar um atendimento de qualidade à gestante, o que torna as
metas para o controle da sífilis congênita inalcançáveis com as práticas atuais. Entre as gestantes que realizaram
pré-natal, 22 (46,8%) fizeram a primeira consulta no primeiro trimestre de gestação, 21 (44,7%) no segundo
trimestre e 4 (8,5%) no terceiro, resultado semelhante ao autor encontrado 9. É de vital importância a
utilização de marcadores da qualidade desse atendimento no planejamento, na gestão e na elaboração de
políticas públicas relacionadas à saúde materno-infantil. Contribuições / implicações para a Enfermagem: Este
estudo evidenciou que a quantidade de consultas realizadas pela gestante em seu atendimento pré-natal não é
suficiente para garantir o controle da sífilis. A diminuição significativa da sua incidência no período gestacional
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e a consequente diminuição de casos de sífilis congênita só poderá ser efetiva quando as medidas de
prevenção e controle forem satisfatoriamente aplicadas. Para isso, é necessário que tanto os profissionais da
saúde quanto os gestores estejam seriamente comprometidos com a qualidade dos serviços prestados na
assistência pré-natal. Considerando a importância dos registros referentes ao acompanhamento da gestante,
cabe ressaltar a necessidade de melhoria nas informações registradas nos prontuários e nos cartões das
gestantes. Descritores: Enfermagem. Sífilis. Sífilis Congênita. Vigilância Epidemiológica.
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16. PROJETO SINALEIRA DA AMAMENTAÇÃO E A DESCONSTRUÇÃO DE MITOS E CRENÇAS
QUE ENVOLVEM O ALEITAMENTO MATERNO

Victoria Leslyê Gutmann Rocha, Eloisa da Fonseca Rodrigues, Aline Bandeira das Neves
Giovana de Pires Nunes, Melissa Guterres Costa
Introdução: O leite materno apresenta propriedades nutricionais e imunológicas, tornando-se o alimento ideal
para o recém-nascido (RN), inclusive comprovadamente superior a outros tipos ou fórmulas lácteas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento
materno exclusivo nos primeiros seis meses e complementado até os dois anos ou mais, pois reduz os riscos
de mortalidade infantil, protege contra doenças, auxilia no adequado desenvolvimento cognitivo e físico da
criança e promove o vínculo afetivo com a mãe. Entre as vantagens para mulher estão: rapidez na recuperação
pós-parto, proteção contra diabetes tipo II, anemia, osteoporose e câncer de mama e de ovários e garantia de
economia, tendo em vista os gastos com a compra de leite, mamadeiras, bicos, além de eventuais gastos
decorrentes de doenças, mais comuns em crianças não amamentadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Desde 1992 o Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância certificam na Iniciativa
Hospital Amigo da Criança (IHAC) instituições que cumprem os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento
Materno. Os Dez Passos cumprem o objetivo central de mobilizar e capacitar os profissionais de saúde para
mudarem rotinas e condutas inadequadas que possam prejudicar a amamentação e determinar um desmame
precoce (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). O Hospital Universitário Dr Miguel Riet Correa Jr (HU) é
comprometido com a IHAC desde 2002, oferecendo às usuárias todo apoio ao aleitamento materno (AM).
Entre as formas de compromisso com a IHAC está o Projeto Sinaleira da Amamentação, que surge em 2012
vinculado à Escola de Enfermagem da FURG e opera em parceria com o Banco de Leite Humano do HU.
Objetivo: demonstrar a prática com gestantes e puérperas da maternidade do HU, acerca da importância e
promoção do AM. Além do empoderamento das mulheres através da desconstrução de crenças e mitos que
prejudicam o AM, levando a nutriz a desistir ou reduzir o período de tempo da amamentação. Metodologia:
O projeto tem como público-alvo puérperas e gestantes internadas na maternidade do HU. Utiliza o sistema
da Sinaleira da Amamentação, que se baseia nas cores vermelha, amarela e verde. A cor vermelha indica
presença de dificuldade, a amarela uma certa instabilidade no processo de amamentação e verde quando o
RN está mamando sem nenhum problema associado. Tal sistema permite visualizar através de botões em um
painel de nomes e leitos da unidade, o qual toda a equipe de saúde na monitoração do binômio mãe-bebê é
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envolvida. O grupo de trabalho é composto por Enfermeira da Escola de Enfermagem, discentes de
enfermagem e nutricionista do HU. Resultados: Durante as práticas buscamos orientar, preparar e incentivar
as gestantes e puérperas a amamentar, evitando o desmame precoce. Bem como, intencionamos contribuir
para o envolvimento da equipe de saúde da maternidade no apoio ao AM. Durante as visitas, são realizados
alguns questionamentos como, por exemplo, realização do pré-natal e orientações recebidas sobre
amamentação e, após, a mamada é avaliada. Além disso, a puérpera é orientada quanto ao colostro, à ordenha
manual do leite, uso do próprio leite como cicatrizante, no caso do aparecimento de fissuras, e medidas para
evitar o ingurgitamento das mamas. Através das informações busca-se evitar o surgimento de crenças e mitos
acerca do AM. É comum a observação de atitudes baseadas em crenças e mitos, as quais prejudicam a
amamentação. Não raras às vezes, encontra-se o aconselhamento de familiares para serem seguidos pela mãe,
muitos desses distorcidos, com o mito do leite fraco e insuficiente, oferecimento de aguas ou chás, ou que o
RN não quer pegar. Esse tipo de situação traz dificuldades para a atuação do projeto. Além de ser uma
oportunidade, uma vez que a orientação correta ou mais adequada não será apenas para a puérpera, mas
também a seus familiares. Portanto, encara-se o empecilho como uma chance de desconstrução e perpetuação
da informação correta para a mãe e famílias, de modo que a informação seja multiplicada e levada adiante.
Discussão: A promoção do AM é de extrema importância para o bebê e para a mãe, como também para a
família e o Estado, pois a amamentação está relacionada com o custo, com a praticidade, o estímulo ao
vínculo mãe-filho, prevenção de complicações e a desoneração do sistema de saúde (MARQUES et al, 2011).
Porém, muitas são as barreiras até o alcanço do efetivo processo de amamentação. Entre essas barreiras estão
as crenças e os mitos presentes na sociedade e com alta influência sobre a mãe (ALMEIDA; NOVAK, 2004).
A amamentação não é um ato meramente instintivo biológico, mas uma prática altamente influenciável pelo
contexto histórico, cultural e social, onde crenças e mitos acabam por permear este momento, colocando a
mulher na condição de autossuficiente na amamentação e dificultando o estabelecimento do vínculo mãebebê (MARQUES et al, 2011). Por consequência, mulheres que não se sentem preparadas e informadas,
frequentemente, vão ir ao encontro do desmame precoce. Assim, faz-se muito importante o conhecimento
sobre esse fator por parte dos profissionais de saúde, de modo a entender a dificuldade e, só então, auxiliar a
mãe e o bebê, pois quando o profissional percebe ideias distorcidas, a resolução dos problemas e a
prolongação da amamentação tende a ser mais eficaz. Durante as visitas, as crenças e mitos mais frequentes
são leite fraco, o bebê não quis pegar o peito, o leite não mata a sede e a produção de leite insuficiente. A
crença do leite fraco deve-se a aparência do leite em decorrência da hiperlactação, o que faz com que a mãe
introduza fórmulas, que em sua concepção, o leite produzido por ela não é suficiente para a sustentação do
bebê. O profissional deve orientar quanto à fisiologia das mamas e a composição do leite (MARQUES et al,
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2011). A ideia do bebê que não quis pegar o peito deve-se ao senso-comum de que basta oferecer o peito e o
bebê termina o processo, porém o mecanismo não é exclusivamente natural, tendo em vista as dificuldades
observadas no RN na sucção. A sucção para o RN é uma novidade e quando realizada de modo inadequado
além do leite não ser ingerido acaba por machucar a mãe, desestimulando-a (MARQUES et al, 2011).
Quando a equipe auxilia na pega e posição adequada do RN e o cuidado com as mamas esse mito pode ser
superado. Por outro lado, a crença de que o leite não mata a sede do bebê é explicada pelos hábitos de
oferecer chá e água nos primeiros dias de vida, justificados não pela sede, mas sim para alívio da cólica, do
choro e da inquietação (MARQUES et al, 2011). O que também não é correto, pois o RN não possui os
órgãos maduros, levando a piora do quadro de cólica. Aqui, os profissionais podem sanar as dúvidas quanto à
introdução de líquidos antes dos seis meses, a composição do leite e a influência quanto a hidratação da
nutriz. E, por fim, o mito da produção de pouco leite ocorre quando as mães acreditam que são incapazes de
produzir leite suficiente, crença que pode ter surgido por uma diminuição das mamadas e, logo, da produção
de leite. Ou, ainda, devido a fatores emocionais, como estresse, ansiedade e a própria insegurança, levando a
redução ou o bloqueio na produção (MARQUES et al, 2011). Os profissionais devem conversar e oferecer
apoio às mães, acalmando e incentivando-a, além de orientar quanto a não limitação das mamadas.
Conclusão: Conclui-se que o incentivo ao AM é de grande valia e, assim, as barreiras existentes devem ser
superadas. O papel do enfermeiro está, primeiramente, em reconhecer e valorizar essas crenças e mitos.
Depois, informar a mãe, o companheiro e a família sobre possíveis distorções que possam comprometer o
aleitamento materno. Desconstruir essas crenças e mitos auxilia também na superação da responsabilização
demasiada da mulher pela nutrição do seu bebê, bem como demonstra o papel da família em apoiar a
amamentação. Portanto, o desmame precoce e a dificuldade no processo de amamentação são influenciados
pela falta de informação e serão superados justamente com a informação e orientação clara e correta.
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17. RECORRÊNCIA DE GESTAÇÃO EM ADOLESCENTES DE RIO GRANDE
Marilyn Rita Silva, Mariza Zanchi, Sheylla Gorges Almeida, Carla Vitola Gonçalves
Introdução: A gravidez na adolescência pode provocar sérios problemas de saúde para a mãe e o recémnascido como morte materna, aborto, trabalho de parto prematuro e crianças com baixo peso ao
nascer(MPHATSWE; MAISE; SEBITLOANE, 2016).Recorrência da gravidez na adolescência é um
problema de saúde pública que afeta a saúde materno-infantil e aumenta os problemas sociais. Segundo a
literatura, são preditores da recorrência de gravidez na adolescência a depressão, as famílias com baixa
condição socioeconômica, famílias com muitos integrantes, adolescentes com limitado suporte familiar e o
baixo nível de escolaridade (VIEIRA et al 2016). Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a
recorrência de gravidez na juventude de um município no extremo sul do Brasil e identificar os fatores
associados. Metodologia: Este estudo faz parte de um projeto maior denominado “Estudo Perinatal 2010:
Reavaliando as Condições de Assistência à Gestação e ao Parto no Município do Rio Grande”, que consistiu
em um censo de todas as mulheres que tiveram o parto em Rio Grande no ano de 2010, totalizando 2.395
parturientes. Em 2010 na cidade do Rio Grande, a população era de 197.228 habitantes, sendo 16.054 do
sexo feminino entre 10 e 19 anos. O estudo teve um delineamento prospectivo e longitudinal. Na primeira
fase, foram incluídas todas as 445 mulheres que tiveram o parto no período anteriormente definido e que
estavam compreendidas na faixa etária entre 10 e 19 anos, denominada adolescência, entrevistadas nas
maternidades. No seguimento, 112 dessas mães foram reentrevistadas nos domicílios quatro anos após, em
2014, quanto apresentavam idades de até 24 anos. Foram excluídas as que não eram responsáveis pela criação
do filho ou por óbito dele.As entrevistas foram realizadas no domicílio das entrevistadas, de julho a dezembro
de 2014. O cálculo do tamanho amostral utilizou uma estimativa de recorrência de gravidez de 40% (OMS,
2011), com uma variação de 10%, para um nível de confiança de 95% e uma população total de gestantes
estimada em 2.395, assim o número mínimo necessário é de 101 participantes, foi acrescido 10% para
eventuais perdas, totalizando um mínimo 111 participantes para análise da recorrência.A análise dos dados foi
performada pelo programa SPSS versão 20 . Foram utilizados os testes de Chi-quadrado de Pearson, Teste t
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Studant e o Teste de Tendência Linear, adotando um valor p<0,05 de um teste bicaudal. A análise ajustada
por Regressão de Poison seguiu modelo hierárquico, calculando-se as Razão de Prevalência (RP)e seus
respectivos intervalos de confiança de 95%.Foi realizada conforme um modelo de análise hierárquico em três
níveis definidos pelos pesquisadores. O primeiro nível, o mais distal, compreendeu as variáveis demográficas
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das adolescentes. No segundo nível, foram incluídas as variáveis da situação escolar, renda e trabalho durante
a gestação. No terceiro nível, o mais proximal, foram incluídas as variáveis relacionadas ao pré-natal. As
variáveis foram selecionadas para o modelo final através de método backward. Mantendo-se aquelas que
tiverem um valor p ≤ 0,2, com a finalidade de avaliar a possibilidade de confusão negativa. O valor p para
estabelecer o nível de significância foi 0,05 para testes bicaudais. Essa pesquisa obteve a aprovação do
CEPAS/FURG, parecer 90/2011. Resultados: Participaram deste estudo 112 jovens que foram mães na
adolescência, com idade atual entre 17 e 24 anos (média de 22 anos e desvio-padrão (DP) ± 1,5). Das 445
mulheres elegíveis, 284 (63,8%) não foram localizadas, 22 (4,9%) recusaram em participar do estudo e 27
(6,1%) foram excluídas. Importa salientar, de acordo com os dados coletados em 2010, não houve diferença
estatística significativa entre os fatores socioeconômicos e de pré-natal, das mães re-entrevistadas e não
entrevistadas para o presente estudo. A taxa de recorrência de gestação na juventude foi de 53,6% (60/112)
nos quatro anos de estudo. O tempo médio da recorrência foi de 28,7 meses e (DP±12,7), sendo que dois
anos após o primeiro parto, metade dessas adolescentes (30/60) já tinha outra gravidez, e, em três anos, essa
taxa aumentou para 80% (46/60). Foi observado que as adolescentes com sete anos ou menos de escolaridade
apresentaram um risco duas vezes maior de recorrer na gestação do que aquela com maior escolaridade (RP:
2,26 IC :1,02-5,01) enquanto aquelas que não estudavam antes de engravidar ou tinham parado os estudos
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durante a gravidez tinham um risco três vezes maior de uma nova gestação quando comparadas com as que
nunca abandonaram o estudo (RP: 2,96; IC :1,07-8,19). Discussão: Em relação às características coletadas no
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ano de 2010, o abandono escolar esteve significativamente associado à recorrência de gravidez. Esse dado é
corroborado por outros estudos que apontam a escolarização como o principal fator associado à recorrência.
Um estudo realizado por Anderson e Pierce (2015) nos Estados Unidos com 193 adolescentes entre 13 e 19
anos encontrou que 77% das jovens não possuíam o ensino médio completo . No que tange às características
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coletadas no ano de 2014, a escolaridade e a renda foram as variáveis significativamente associadas a
recorrência de gravidez. Como mencionado anteriormente, a baixa escolaridade formal é um fator de risco
para gravidez recorrente na adolescência. Assim como na presente investigação, Silva et al (2011) ao
analisarem a recorrência de gravidez em 12.168 adolescentes da cidade do Rio de Janeiro, também
encontraram uma tendência linear entre a escolaridade e o número de recorrências, onde as jovens com
menor escolaridade apresentaram mais chances de terem gravidez recorrente. Dessa forma, a escolaridade é
apresentada como a principal variável para resolver o problema social da gravidez na adolescência. O presente
trabalho observou que cada ano a mais de estudo configura-se como um fator de proteção contra a
recorrência. Conclusão: Conclui-se que a prevalência da recorrência de gestação no presente estudo foi de
53,6%, e o tempo médio da recorrência foi de 28 meses. Sendo que as mulheres classificadas com o 2º e 3º
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quartil de renda, bem como as jovens com 3 anos ou menos de estudo tiveram um risco de recorrência de 2
vezes e 3 vezes respectivamente. Após a análise, observou-se que, para cada ano estudado, existe uma
proteção de 16% para não ter uma nova gestação na adolescência e na juventude. A recorrência de gestação na
adolescência e na juventude pode representar a pouca valorização da educação formal, fato que mitiga a
vivência de oportunidades e que dificulta a inserção no mercado de trabalho, criando um ciclo de
desigualdade social, sendo imprescindível unir esforços multidisciplinares nas escolas e nos serviços de saúde,
em conjunto com os jovens e suas famílias, em ações educativas que visem favorecer uma relação
transformadora da realidade.
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18. CARACTERÍSTICAS DOS REGISTROS DE SINAIS VITAIS EM UMA UNIDADE DE
INTERNAÇÃO CLÍNICA ADULTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Évilin Diniz Gutierres, Lenice Dutra de Sousa, Laurelize Pereira Rocha, Deciane Pintanela de Carvalho, Alex
Sandra Minasi, Thiago Lopes Silva
Introdução: os registros de enfermagem são essenciais em todas as etapas do Processo de Enfermagem (PE),
pois possibilitam a comunicação efetiva entre a equipe de saúde e a avaliação da assistência de enfermagem,
entretanto deve-se refletir sobre a qualidade dos registros realizados pelos enfermeiros, pois, se não for
realizado de forma adequada irá interferir diretamente na qualidade do cuidado ao paciente
(VASCONCELLOS et al., 2008). Assim como, quando o registro de enfermagem é insuficiente e impróprio,
a equipe de enfermagem, a assistência prestada e a instituição ficam comprometidas (SETZ et al., 2009 e
BORSATO et al., 2011). O enfermeiro deve registrar no prontuário e em outros documentos próprios da
enfermagem informações referentes ao processo de cuidar, além disso, deve incentivar e criar condições para
registrar as informações inerentes e indispensáveis ao cuidado (COFEN, 2007). A verificação dos sinais vitais
(pressão arterial, pulso, respiração e temperatura) é uma responsabilidade da enfermagem e um processo
essencial na monitorizarão das funções corporais. Através dos sinais vitais se tem uma ideia de funcionamento
de órgãos específicos como o coração e o pulmão, bem como de todos os sistemas corporais. A finalidade da
verificação dos sinais vitais é de se estabelecer os padrões basais, observar tendências, identificar problemas
fisiológicos e monitorar a resposta do paciente ao tratamento (ANDRIS et al., 2006; BARROS et al., 2004).
Objetivo: este estudo descreve as características dos registros de enfermagem referentes aos sinais vitais em
uma unidade de internação clínica de adultos de um Hospital Universitário. Metodologia: pesquisa
documental de abordagem quantitativa desenvolvida em uma Unidade de Clínica Médica de um Hospital
Universitário. A coleta de dados ocorreu por meio de um check-list onde eram registrados os dados referentes
ao número de identificação do instrumento, nome do paciente, quarto, leito, número de registro, turno, data,
hora, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial, número de dias de internação
e origem da internação na unidade de clínica médica. Para o preenchimento ainda foram considerados os
seguintes códigos: completo, incompleto, não preenchido, letra ilegível, uso de simbologia e rasuras referente
ao “relatório de enfermagem” e prontuário de todos os pacientes internados na unidade há pelos menos 48
horas. A coleta foi realizada nos meses de outubro a novembro de 2012. A análise foi por método de
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estatística descritiva com o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. O estudo
respeitou os preceitos éticos da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e teve início após parecer
favorável nº 89/2012 do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do Rio
Grande. Resultados: foram analisados os registros de 100 pacientes, totalizando 935 anotações de sinais vitais.
Verificou-se que o tempo mínimo de internação na data da coleta dos dados na unidade foi de dois dias e o
máximo de 45 dias. A unidade de origem dos pacientes que mais prevaleceu foi o Serviço de Pronto
Atendimento (SPA) com 94% das internações, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aparece em segundo
lugar com 4% das internações, a Unidade de Traumatologia obteve 1% das internações e, do mesmo modo
1% dos pacientes teve origem de outra instituição hospitalar. O turno que apresentou maior número de
registros foi o da manhã com 35,8%, seguindo o turno da tarde com 34,5% e, por último, o turno da noite
com 29,4%. Em relação às informações do paciente, foi analisado: o nome, o número do quarto, o leito e o
número de registro do paciente no hospital. Dos 100 pacientes 86% estavam com o nome incompleto e para
96% número de registro do paciente não estava preenchido. No entanto, quanto aos sinais vitais frequência
cardíaca (88%) completos, frequência respiratória (87,4%) completos, temperatura (89,9%) completos e
pressão arterial (90,3%) completos, o que sugere que os funcionários da unidade em estudo entendem a
importância do registro completo. Quando correlacionado o turno com os registros de frequência cardíaca,
frequência respiratória, temperatura e pressão arterial observa-se que todos os turnos realizaram as anotações
de forma completa porém, o turno que registrou com menor frequência foi o turno da noite. A legibilidade
dos registros também foi comprometida com a presença de rasuras e o item letra ilegível, fato que apareceu
em todos os registros Discussão: diante da necessidade de sistematizar as ações de enfermagem observa-se que
os registros tornam- se imprescindíveis, pois a continuidade e avaliação do processo só serão possíveis com a
documentação de suas etapas (AZEVÊDO et al., 2012). As anotações de enfermagem referentes à
documentação de sinais vitais nas folhas de registro ou em prontuário podem interferir na efetividade da
sistematização da assistência em enfermagem (SAE). Entende-se que os sinais vitais podem ser características
definidoras importantes para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem em todas as etapas do PE, assim
destaca-se que a não realização do registro referente a estes sinais compromete todas as etapas do PE e, por
conseguinte, promove um vazio na assistência dificultando um cuidado de enfermagem integral e de
qualidade. Da mesma forma, ainda que não exista a implementação de um PE registrado a falha na realização
ou na verificação dos sinais vitais pode implicar sobremaneira na avaliação clínica do paciente e, portanto, o
profissional pode não dispor dos subsídios necessários para atender as demandas de saúde deste cliente.
Conclusão: A análise dos resultados permitiu alcançar os objetivos do estudo e comprovar alguns pressupostos
sugeridos antes do início da pesquisa. Acreditava-se que seriam encontradas com elevada frequência anotações
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com dados incompletos, letra ilegível, com presença de rasuras e uso de simbologia. Quanto aos dados do
cabeçalho da folha de registro dos sinais vitais obteve-se registros incompletos e até não preenchidos. A
legibilidade dos registros também foi comprometida com a presença de rasuras e da letra ilegível
comprometendo a confiabilidade dos registros. No entanto, quanto aos sinais vitais frequência cardíaca,
frequência respiratória, temperatura e pressão arterial estavam com o preenchimento completo, estas
informações refutam o pressuposto inicial do estudo, pois indicam que a maioria estava com as anotações
completas. Tal aspecto sugere que os funcionários da unidade em estudo entendem a importância do registro
completo tanto para a avaliação do paciente quanto por fazer parte de suas atribuições.
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19. TELEMEDICINA: UM AVANÇO NA COMUNICAÇÃO PARA O ENSINO E PESQUISA

Laís Farias Juliano, Edaiane Joana Lima Barros, Susi Heliene Lauz Medeiros

Introdução: A Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) instalada no Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Jr.
possibilita aos usuários, em um primeiro momento, a utilização de aplicativos que demandam mais recursos de rede e o
compartilhamento dos dados dos serviços de telemedicina dos hospitais universitários e instituições de ensino e pesquisa
participantes da iniciativa. Em um segundo momento, a RUTE leva os serviços desenvolvidos nos hospitais
universitários do país a profissionais que se encontram em cidades distantes, por meio do compartilhamento de arquivos
de prontuários, consultas, exames e segunda opinião. Objetivo: disseminar a ideia do ensino a distância, aprimorando
conhecimentos e entendendo que a tecnologia aproxima as pessoas e contribui para um ensino com mais qualidade.
Metodologia: Este trabalho relata a utilização da RUTE na Unidade de Telessaúde/ Gerência de Ensino e Pesquisa do
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio Grande - FURG/EBSERH, com
abordagem qualitativa, realizada no período de 2013 a 2016. Resultados: Na experiência vivenciada no HU
FURG/EBSERH, o uso da RUTE como tecnologia educativa resulta na aproximação da instituição com os centros
especializados, incentivo à pesquisa, desenvolvimento do ensino e também como uma ferramenta de educação à
distância. É passível lembrar que os profissionais podem encontrar-se em seus locais de atuação, ressignificando o
conceito de distância e proximidade, compartilhando arquivos de prontuários, consultas, exames, capacitação e segunda
opinião. A utilização desta ferramenta torna-se importante a partir do momento em que é conhecida por todos e no
Hospital Universitário ainda é uma tecnologia pouco conhecida e que precisa ser esplanada, como forma de ensino,
pesquisa e extensão. Conclusão: A incorporação da Telemedicina/Telessaúde no ambiente de trabalho pode favorecer a
integração entre gestores e demais profissionais, estimulando a busca de novos conhecimentos.
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20. BOAS PRÁTICAS HOSPITALARES: USO DE MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS COMO CUIDADO
ÁLGICO EM UTI NEONATAL

Giovana Calcagno Gomes, Dionara Rodrigues Corrêa Pinheiro, Aline Campelo Pintanel, Alex Sandra Ávila Minasi,
Ana Paula Guimarães Brasil

Introdução: A dor ou algia é considerada atualmente como o quinto sinal vital, sendo influenciada por fatores
biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Acreditava-se antes da década de 1970 que Recém-Nascidos (RN) eram
incapazes de sentir dor por possuírem um sistema nervoso central imaturo e ausência de memória álgica. Desta forma,
não poderiam reconhecer o grau de algo que nunca haviam sentido. Isso fez com que muitos neonatos fossem
submetidos a procedimentos invasivos sem o auxílio de analgesia (FALCÃO et al., 2012). Hoje sabe-se que as vias
anatômicas transmissoras da dor desenvolvem-se especialmente na vida fetal nos primeiros meses de vida do RN.
Existem evidências que os neonatos têm capacidade neurológica para perceber a dor de forma mais refinada do que os
adultos, pois os mecanismos de inibição destes estão imaturos o que limita, assim, a capacidade de modulação da dor. O
processo álgico pode acarretar, a curto prazo, irritabilidade, diminuição de atenção, inapetência alimentar, alteração no
padrão do sono e o prejuízo do vínculo mãe e filho (ALVES et al., 2013). Com a maturação dos sistemas há o aumento
da sensibilidade à dor, por hipersensibilidade aos estímulos álgicos e aumento das ramificações nervosas no local
agredido repetidamente. Tal fato passa a diminuir o limiar de dor dos RNs. Vê-se que a dor repetida pode promover o
aparecimento de problemas de cognição, déficit de atenção e concentração na vida escolar (ALVES et al, 2013). Sendo
assim, para minimizar o sofrimento e evitar efeitos nocivos para o crescimento do RN e é necessário o uso de medidas
de boas práticas intra-hospitalares. Dentre essas estão o reconhecimento da dor por meio de sua avaliação e uso das
práticas não farmacológicas para o alívio da dor. Objetivo: Conhecer o uso de práticas não farmacológicas utilizadas no
alívio do processo álgico de recém-nascidos em Unidade de Terapia Intensiva. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa
descritiva com abordagem qualitativa. Foi desenvolvida na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um
Hospital Universitário do Sul do Brasil. Participaram do estudo, 10 trabalhadores de enfermagem atuantes no setor.
Esses assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Como critério de inclusão foi utilizado: ser

profissional de enfermagem atuante no setor. Como critérios de exclusão: estar de férias e licença saúde no período da
coleta dos dados. Tal coleta foi realizada no segundo semestre de 2014 por meio de entrevista semiestruturada única
com cada participante. Os dados foram analisados pelo método de Análise Textual Discursiva. Os aspectos éticos foram
respeitados de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética da FURG com parecer número 154/2014. Discussão: A primeira resposta sintomática do organismo
pode ser evidenciada pela dor, por isso, saber desmistificá-la e manejá-la pode proporcionar agilidade no tratamento,
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conforto ao paciente, assim como promover a humanização do cuidado por meio de boas práticas (MONTEIRO;
SCHREIBER; SADE, 2011). Em UTIN, a presença do processo álgico acarreta aumento do desconforto, além de,
frequentemente, o RN em estado crítico estar impossibilitado ou com dificuldade de manifestar efetivamente seu
sofrimento, seja pelo uso frequente e imperativo de artefatos e restrições impostas pelos métodos terapêuticos ou pela
condição clinica delicada. Desse modo, o alívio da dor e a promoção de conforto destes pacientes devem ser
prioritários, não apenas por razões humanas e éticas, mas também pela melhora que produz no estado físico, mental e
social do RN (BARBOSA; BECCARIA; PEREIRA, 2011). Em estudo acerca da avaliação e intervenções não
farmacológicas da dor foi evidenciado que o cuidador profissional de saúde necessita ser treinado para avaliar
precisamente a dor do outro; identificando os indicadores válidos, confiáveis e mais apropriados à situação, assim como,
selecionando os instrumentos de avaliação com boas qualidades psicométricas. A sensibilidade do profissional e a
competência técnica especializada para avaliação da dor asseguram a tomada de decisão clínica para o alívio ou manejo
da dor, com intervenções não farmacológicas (LINHARES; DOCA, 2010). A avaliação da dor pode ocorrer somente
com o uso de avaliação fisiológica subjetiva, assim como alteração nos sinais vitais, expressão facial de dor e
movimentação. Não há necessidade de adoção, pela equipe, de instrumentos complexos para a avaliação e tratamento
da dor por meio de medidas não farmacológicas. Todavia, os profissionais relatam dificuldades em avaliar os diferentes
níveis álgicos do RN, pela limitação da comunicação verbal e pela individualidade e especificidade de cada paciente.
Pode-se perceber que o uso de boas práticas não farmacológicas realizadas pelos profissionais, são medidas de alívio e
de conforto. Mudança de decúbito, massagem, uso de calor e frio, movimentação ativa, são aquelas medidas
consideradas impreteríveis no cuidado álgico. Torna-se necessária a utilização de escalas de dor, com indicadores
fisiológicos e comportamentais. Os fisiológicos são reconhecidos pelo aumento da frequência cardíaca, pressão arterial,
diminuição da saturação de oxigênio, sudorese palmar. Já os comportamentais são observados por expressões nos
músculos faciais e linguagem corporal. O choro torna-se ausente na presença de problemas neurológicos ou em RN em
uso de medicações sedativas. A permanência prolongada do RNs pode acarretar prejuízos futuros em sua qualidade de
vida. Resultados: Várias práticas não farmacológicas estão sendo estudadas e tem demonstrado eficácia no alívio da dor.
As mudanças de decúbito; massagens; uso de calor e frio; movimentação ativa; uso de chupeta com solução de glicose a
25% junto a procedimentos; uso de ninhos no formato da cavidade uterina; redução de estímulos ambientais; presença
constante dos pais; maneio mínimo do neonato; adoção do método mãe canguru; aconchego com compressas e/ou
lençóis e cobertores; enrolamento em coxins; colo, musicoterapia; controle de temperatura; privar as manobras bruscas
e observação constante dos acessos são destacados como métodos não farmacológicos ideais em UTIN. No RN
submetido a terapias endovenosas, uma medida é a colocação das mãos em cima da cabeça e outra nos pés do neonato.
A referida manobra, feita de forma suave, simula o aconchegado do ambiente intra-útero. Além disso, recomenda-se a
prática do uso de cateteres centrais como facilitadores da coleta de sangue; a redução da quantidade de esparadrapo e
fitas adesivas na fixação de acessos venosos, arteriais e cânula traqueal. O controle da dor por práticas não
farmacológicas visa alcançarmos duas metas: minimizar a intensidade, duração e o custo fisiológico da experiência
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dolorosa e maximizar a habilidade do RN em recuperar-se da experiência dolorosa. Conclusão: Os profissionais de
enfermagem sempre tiveram como desafio a avaliação e tratamento do processo álgico do RN. Por conseguinte, é
imprescindível que a enfermagem prossiga suas pesquisas na área, a fim de auxiliar a adoção das práticas acima citadas.
O conhecimento das práticas não farmacológicas para o manejo da dor apresenta-se como importante forma de
minimizar o sofrimento desses na UTIN e humanizar a assistência no setor. Descritores: Recém-nascido, Dor.
Unidades de terapia intensiva. Enfermagem.
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