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PALAVRAS DE BOAS VINDAS
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Ademais, nos comprometemos com o tema central: O
CUIDADO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - RETRATOS
DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA tendo como
objetivos os de 1. Discutir e refletir sobre o cuidado de
enfermagem pediátrica, neonatal e do adolescente; 2.
Promover o debate sobre a problemática de saúde do
recém-nascido, da criança, do adolescente e suas famílias em diferentes contextos da prática profissional; 3.
Propor intervenções que contribuam para a qualidade do
cuidado de enfermagem centrado na criança, na família
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No intento de se atingir esses propósitos, a segunda versão
do Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal e a terceira versão do Seminário de Saúde da Criança
e do Adolescente representaram duas grandes conquistas
da enfermagem pediátrica brasileira. Planejar, organizar e
implementar eventos com essa magnitude exigiu de todos
os membros da diretoria da Sobep e da comissão organizadora muita energia, voluntariedade e determinação.
Ao longo desses três dias e meio, estaremos escrevendo
mais uma página na história da enfermagem pediátrica no
Brasil, com a intenção de com esse registro fotográfico situar
que prática de cuidados estamos desenvolvendo, fundamentada em que princípios epistemológicos, e que estatuto de
ciência tem orientado o nosso pensar e o nosso fazer.
Pautando-se nessa concepção, dividimos a nossa programação em conferências, mesas redondas, sessões coordenadas, sessão pôster. Dos 226 trabalhos inscritos, 158
serão apresentados na modalidade de pôster, 68 em sessões coordenadas temáticas, e dois trabalhos enviados
foram incluídos como tema de mesa redonda, 18 trabalhos concorreram a prêmios oferecidos pela Sociedade
Brasileira de Enfermeiros Pediatras, que chancela esse
evento em parceria com a Escola de Enfermagem Anna
Nery; pela Faculdade de Enfermagem da UERJ através do
Núcleo de Saúde da Criança e do adolescente (NUSCRIAD), e o Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em
Saúde da Criança (NUPESC) da EEAN.
Efetivamente, temos um evento de caráter nacional, pela representatividade das cinco regiões nas mesas redondas e
coordenadas, e presença de participantes de diferentes Estados nas diversas sessões. Temos representantes dos Estados Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
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Não podemos deixar de expressar minha alegria em receber a todos e a todas nessa cidade, que tanto inspira poetas, escritores e compositores: nossa linda cidade
maravilhosa! Berço de muitos cenários paradisíacos, com
suas praias, temperatura e sol brilhante e agradável. Nos
próximos dias, o Rio de Janeiro constituir-se-á também
fonte de inspiração para que os enfermeiros e enfermeiras
pediatras possam traçar um retrato da prática de cuidado
que temos desenvolvido e que pretendemos realizar como
parte da equipe de cuidar em saúde. Imbuídos do espírito
de responsabilidade ecológica e social com o futuro do espaço geográfico que as crianças e suas famílias habitam,
optamos por uma diretriz ecologicamente saudável. Adotamos papel reciclado em todos os nossos materiais, o não
uso do correio convencional para troca de correspondência
evitando assim a produção de lixo e contribuindo para o
desmatamento, a não produção de cds para evitar o descarte no meio ambiente de produtos que demoram a se
compor. Adotamos a mídia online para acesso na homepage do evento e posteriormente da SOCIEDADE, que entrará no ar no final do mês de outubro.

e na comunidade;4. Estimular a divulgação da produção
científica, tecnológica e cultural de enfermagem pediátrica, neonatal e do adolescente, bem como o intercâmbio de experiências de cuidado.
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Em nome da Comissão Organizadora do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal e do 3o Seminário de Saúde da Criança e do Adolescente, cumprimento,
com um caloroso BOM DIA, as ilustríssimas autoridades
aqui presentes ou representadas nesta mesa da sessão de
abertura, e a todos e todas congressistas e seminaristas
presentes nessa manhã de hoje.

Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiás e Pará.
Contamos com a participação de aproximadamente 450
pessoas, incluindo conferencistas, membros de comissão,
monitores, convidados e inscritos.
O trabalho de equipe que orientou o nosso pensar e nosso
fazer foi a força motriz para que déssemos conta das demandas de uma programação cientifica consistente e coerente, uma infra-estrutura de acolhimento e um espírito
de cordialidade e respeito entre todos e todas. As coordenadoras de comissão e subcomissão ao seu tempo e seu
estilo empreenderam todos os esforços necessários para
que o evento acontecesse. As instituições parceiras desse
evento nosso muito obrigado, por tudo.

BOAS-VINDAS
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Saúdo os nossos patrocinadores: pela Escola de Enfermagem Anna Nery, a Prof. Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell
pelos recursos oferecidos, o Prof. Almir Fraga, pela prontidão em nos acolher nas dependências do Centro de Ciências da Saúde, ao Banco do Brasil e a Fundação
Universitária José Bonifácio pelo financiamento. Ao I Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal realizado em Ribeirão Preto (SP) sob a responsabilidade da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, pelo fundo de reserva que nos foi repassado.

Ivone Evangelista Cabral
Enfermeira. Doutora. Professora Associada
do Departamento de Enfermagem Materno Infantil
Escola de Enfermagem Anna Nery
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Pesquisadora do CNPQ
Coordenadora da Comissão de Publicação,
Divulgação e Comunicação Social da Sociedade
Brasileira de Enfermeiros Pediatras
Presidente da Comissão Executiva dos eventos

Isabel Cristina dos Santos Oliveira
Enfermeira. Doutora. Professora Adjunta
do Departamento de Enfermagem Médico-cirúrgico
Escola de Enfermagem Anna Nery
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Pesquisadora do CNPQ
Vice-Presidente da Comissão Executiva dos eventos
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Enfim, para nós, da Sociedade Brasileira de Enfermeiros
Pediatras e da Escola de Enfermagem Anna Nery, foi um
desafio prazeroso e uma grande alegria planejar, organizar
e receber os colegas e as colegas da enfermagem pediátrica aqui no Rio de Janeiro.
Assim, finalizo essas palavras, saudando a todos e a todas
com um afetuoso voto de BEM-VINDOS e BEM-VINDAS a
essa terra maravilhosa: cenário de uma das sete maravilhas
do mundo moderno.
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CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 3º. O II Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica
e Neonatal e 3º Seminário de Saúde da Criança e do Ado-
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lescente reger-se-á por este Regimento, aprovado pela Comissão Executiva.
Parágrafo 1º. A Comissão Executiva será constituída por:
Presidente e Vice-Presidente do evento; Presidente de
Honra – a Presidente da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras e pelos Coordenadores das Comissões Científica, Social e Infra-estrutura, Secretaria e Finanças e de
Imagem e Divulgação.
Parágrafo 2º. A Comissão Científica será constituída pelas
subcomissões de temáticas e premiação.
Parágrafo 3º. A Comissão Social e Infra-estrutura será
constituída pelas subcomissões de monitoria, de recepção
e acolhimento, e social.
Parágrafo 4º. A Comissão de Secretaria e Finanças será
constituída pelas subcomissões de secretaria geral, documentação e registro, de tesouraria e finanças.
Parágrafo 5º. A Comissão de Imagem e Divulgação não
possui subcomissões.
Parágrafo 6º. A Comissão Organizadora é constituída por
quatro Comissões: Científica, Social e Infra-estrutura, Secretaria e Finanças e Imagem e Divulgação.
Parágrafo 7º. Todos os membros das comissões e subcomissões deverão ser sócios da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras
CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES
Art. 4º. Poderão participar do evento enfermeiros, alunos
de graduação, pós-graduação, técnicos e auxiliares de enfermagem, outros profissionais da saúde e áreas afins.
Art. 8º. Todo participante inscrito terá direito a assistir às conferências, mesas redondas, sessões coordenadas, assembléias, reuniões científicas, encontros com o especialista,
autores, tribuna livre e exposição tecnológica e de pôster.
Art. 6º. A inscrição para o evento será feita mediante pagamento de taxa estabelecida pela Comissão Executiva e só
serão aceitas inscrições no local na dependência de não
ter sido atingido o limite de 450 vagas, determinado pelo tamanho do espaço onde o evento ocorrerá.
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. O II Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica
e Neonatal, 3º Seminário de Saúde da Criança e do Adolescente, promovido pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros
Pediatras e Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, em
parceria com as Instituições de Ensino e Assistência do Rio
de Janeiro, realizar-se-á na cidade do Rio de Janeiro do Estado do Rio de Janeiro, no período de 3 a 06 de outubro de
2007, tem como tema central: “O Cuidado na Infância e
Adolescência: Retratos da Prática de Enfermagem”.
Art. 2º. Tem por finalidade:
1 Discutir e refletir sobre a enfermagem pediátrica,
neonatal e do adolescente;
2 Promover o debate sobre problemas do recémnascido, da criança, do adolescente e de sua família em diferentes contextos;
3 Possibilitar a apresentação e divulgação de trabalhos científicos das diversas modalidades (relatos de experiências da prática profissional e
pesquisas envolvendo a atenção ao recém-nascido, à criança, ao adolescente e à família);
4 Propiciar intercâmbio e congregar enfermeiros
assistenciais, docentes de enfermagem, alunos de
cursos de enfermagem e outros profissionais que
atuam junto ao recém-nascido, à criança, ao adolescente e à família;
5 Estimular a divulgação da produção científica,
tecnológica e cultural de enfermagem pediátrica e
neonatal e do adolescente.
Parágrafo único: As atividades do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal e 3º Seminário de Saúde da
Criança e do Adolescente desenvolver-se-ão sob a forma de
minicursos, conferências, mesas redondas, sessões coordenadas, assembléias, reuniões científicas, encontros com o especialista, encontros com os autores, tribuna livre e sessão pôster.
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INVESTIMENTO
Categoria

Até 08/05/2007*
R$

Até 30/07/2007**
R$

No local se houver
disponibilidade de vagas
R$

Sócio profissional

300,00

350,00

450,00

Sócio estudante de graduação ou Lato Sensu

200,00

250,00

300,00

Enfermeiro não-sócio e outros profissionais

370,00

420,00

520,00

Estudante de graduação não-sócio

250,00

300,00

350,00

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

150,00

200,00

250,00

* O pagamento poderá ser parcelado em duas vezes, respectivamente em 08/05 e 08/06/2007 ** O pagamento poderá
ser parcelado em duas vezes, respectivamente em 30/07 e 30/08/2007. O depósito deverá ser feito na Agencia Bancária,
conforme descrito a seguir: Agência Banco do Brasil S/A. 001 N. da agencia: 1898-8 Conta corrente: 15.000/2
Favorecido: SOBEP/Congresso
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Parágrafo 1º: Qualquer pagamento efetuado não será devolvido em caso de desistência ou impedimento do participante.
Parágrafo único: Serão emitidos certificados aos participantes.
Art. 7º. Os membros da Comissão Executiva, Organizadora
e os conferencistas estarão isentos da taxa de inscrição.
Art. 8o. Os monitores selecionados estarão isentos da taxa
de inscrição e receberão uma declaração de monitoria ao
final do evento.
Art. 9o. Não será permitida a modalidade de inscrições
como cortesia.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 10. À Comissão Executiva compete:
I. Definir o tema central do evento;
II. Elaborar o programa oficial, o plano orçamentário, o regimento interno e o relatório final do evento;
III. Encaminhar projetos de captação de recursos
às agências financiadoras e a outros órgãos patrocinadores;
IV. Constituir as comissões e subcomissões organizadoras e apreciar suas propostas e relatórios;
V. Promover a viabilização técnico-científica e financeira do evento;
VI. Homologar a prestação de contas elaborada
pela Comissão Financeira;
VII. Homologar a versão definitiva dos anais do
evento;
VIII. Deliberar sobre despesas orçamentárias;
IX. Decidir sobre a taxa de inscrição do evento.

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Art. 11. À Comissão Científica e suas subcomissões competem:
I. Participar da Comissão Executiva através do Coordenador;
II. Propor o temário do evento;
III. Programar as atividades científicas a serem desenvolvidas durante o evento e elaborar o programa
científico;
IV. Propor e convidar conferencistas, palestrantes,
coordenadores e relatores de atividades científicas,
juntamente com a Comissão Executiva;
V. Elaborar normas, datas e formas para apresentação dos trabalhos, em conjunto com a subcomissão de Documentação e Registro;
VI. Colaborar na elaboração de projetos encaminhados às agências financiadoras para captação de
recursos;
VII. Elaborar as coordenadas para a inscrição e seleção dos trabalhos;
VIII. Receber e selecionar os trabalhos, de acordo
com as modalidades de inscrição, comunicando ao
autor a decisão da Comissão;
IX. Definir junto à Comissão Social e de Infra-Estrutura a utilização de locais para apresentação/exposição dos trabalhos;
X. Elaborar e apresentar o relatório das atividades
realizadas pela Comissão submetendo-o à Comissão Executiva.
À Subcomissão de Premiação compete:
I. Participar da Comissão Científica através do Coordenador;
II. Receber e avaliar os trabalhos completos inscritos para premiação;
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CAPÍTULO V
DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Art. 15. O prazo para envio dos resumos expandido, de 800
até 1000 palavras, será 30 de julho de 2007, incluindo
aqueles trabalhos que serão encaminhados para concorrer
a prêmio.
Parágrafo único: Os trabalhos submetidos à subcomissão
de premiação deverão ser enviados sob a forma de texto de
acordo com as normas de publicação da revista da SOBEP.
Art. 16. Os trabalhos podem ser inscritos nas modalidades:
Pesquisa, Reflexão teórico-filosófica, Monografia, Trabalhos
de Conclusão de Curso, Relato de experiência, Nota Prévia,
Dissertações e Teses. A modalidade notícias pode ser encaminhada para apresentação na Tribuna Livre, cuja apresentação dar-se-á em 5 minutos.
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VIII. Instalar e coordenar a Secretaria do evento;
IX. Elaborar modelo de ficha de inscrição;
X. Proceder às inscrições dos participantes do evento;
XI. Elaborar listagem dos participantes;
XII. Distribuir certificados, atestados e recibos;
XIII. Arquivar os documentos e material gráfico;
XIV. Providenciar e distribuir crachás e pastas para
os participantes;
XV. Através da Subcomissão de Documentação e
Registro, providenciar a publicação do material
(programação científica, resumos e conferências)
veiculado e distribuído aos congressistas e seminaristas. Cabe a essa subcomissão definir o tipo de
resumo e suas normas para viabilizar a publicação
e o trabalho da comissão científica.
Parágrafo único: Cabe à Subcomissão de Finanças definir
o orçamento do evento e submeter os valores de inscrição
no evento à apreciação e aprovação da Comissão Executiva.
Art. 14. À Comissão de Imagem e Divulgação compete:
Propor à Comissão Executiva o modelo de cartazes, crachás, folders, certificados e convites;
I. Divulgar no âmbito local, estadual e nacional o
evento em todos os espaços de divulgação possíveis (revistas, sites de internet, jornais etc);
II. Providenciar a cobertura e recepcionar os profissionais da imprensa durante o evento;
III. Expedir avisos e comunicações durante o evento;
IV. Elaborar o plano de trabalho e apresentar o relatório das atividades desenvolvidas, submetendoo à Comissão Executiva.
VI. Redigir e assinar juntamente com a Presidente
o expediente relativo à sua comissão;
VII. Supervisionar e acompanhar a confecção do
material para divulgação;
VIII. Credenciar os fotógrafos para atuação durante
o evento;
IX. Participar na elaboração do Regimento interno,
programa e relatório final do evento.
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III. Estabelecer os critérios para avaliação do melhor
trabalho científico de estudante e profissional;
IV. Definir os prêmios e captar recursos para premiação dos trabalhos nas categorias estudante e
profissional;
V. Coordenar a sessão de premiação no ultimo dia
do evento, divulgando os melhores trabalhos científicos premiados;
VI. Elaborar e apresentar relatórios das atividades
desenvolvidas, submetendo-o à Comissão Científica.
Art. 12. À Comissão Social e de Infra-estrutura e suas subcomissões competem:
I. Participar da Comissão Executiva através do Coordenador;
II. Apresentar à Comissão Executiva o plano de atividades da Comissão;
III. Redigir, assinar e expedir toda correspondência
relativa à Comissão;
IV. Proceder ao levantamento, e fazer cotação de
agencias de turismo para aquisição de passagens
aéreas e terrestres, hospedagem e translado;
V Proceder ao levantamento dos pontos pitorescos,
locais de diversões, museus, restaurantes, programação artística e cultural, igrejas, telefones úteis,
a fim de informar aos participantes, mantendo um
setor de informação junto à Secretaria;
VI. Organizar programação social durante os dias
do evento;
VII. Dar suporte logístico às sessões de abertura e
encerramento do evento;
VIII. Recepcionar os convidados, conferencistas,
participantes e outros;
IX. Elaborar e apresentar o relatório das atividades
desenvolvidas à Comissão Executiva.
Art. 13. À Comissão de Secretaria e Finanças e suas subcomissões compete:
I. Participar da Comissão Executiva através do Coordenador;
II. Apresentar à Comissão Executiva: o Plano de trabalho da Secretaria e Orçamentário do evento, os
balancetes regulares e, sempre que solicitado, o
relatório de prestação de contas e o relatório das
atividades desenvolvidas;
III. Avaliar, junto com a Comissão Executiva, as propostas orçamentárias das outras comissões;
IV. Criar mecanismos de controle de receitas e despesas, responsabilizando-se pela guarda da documentação comprobatória do financiamento proveniente das
diferentes fontes de receitas, e efetuando pagamentos.
V. Redigir, assinar e expedir correspondência;
VI. Fazer pesquisa de mercado para aquisição de
todo o material e serviço necessário;
VII. Receber, controlar e enviar a correspondência
das demais Comissões;
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Art. 17. O relator do trabalho deverá estar inscrito no evento,
sendo permitida até 02(duas) apresentações (oral e/ou pôster).
Art. 18. Será emitido somente um certificado com o nome
do relator e dos autores.
Art. 19. Serão aceitos no máximo 02(dois) trabalhos por congressista inscrito, e um como relator. Não há limites para trabalhos em co-autoria. Não há limite para autores por trabalho.
Art. 20. Os resumos poderão ser enviados por Correio eletrônico (digitado diretamente no espaço reservado na homepage do evento). Não aceitaremos resumos por fax ou
Correio postal.
Art. 21. A forma de apresentação de trabalhos, se sessão
coordenada ou exposição de pôster, ficará a critério da Comissão Científica, e será comunicada por ocasião do encaminhamento do aceite do trabalho, cujo monitoramento
será feito pelo autor/relator diretamente no site do evento.
Art. 22. O tempo de apresentação de cada trabalho na sessão coordenada será de 20 minutos. Ao final do conjunto
das apresentações, reservar-se-á um tempo de 15 minutos
para os debates. Isso implicará na necessidade de o relator
permanecer até o final da sessão coordenada.

REGIMENTO

CAPÍTULO VI
DA PREMIAÇÃO
Art. 23. As premiações concedidas pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras destinar-se-ão aos melhores
trabalhos científicos apresentados no evento, que atendam
aos seguintes critérios:
1. Para avaliação com vistas à premiação serão admitidos trabalhos na integra e não publicados, inscritos e encaminhados até 30 de julho de 2007;
2. Os trabalhos encaminhados para premiação sofrerão uma avaliação prévia, e os selecionados para
concorrer ao prêmio o apresentarão sob a forma
de mesa coordenada.
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Art. 24. Serão concedidos prêmios para as categorias estudante e profissional, nas colocações crescentes de primeiro a terceiro lugar.
Art. 25. As modalidades de premiações seguirão os seguintes critérios:
1) Para o 1º lugar. Todos os autores do trabalho científico
premiado farão jus a uma placa, diploma, e inscrição gratuita no próximo evento.
2) Para o 2º lugar. Todos os autores do trabalho científico
premiado farão jus a um certificado e inscrição gratuita no
próximo evento.
3) Para o 3º lugar. Todos os autores do trabalho científico
premiado farão jus a um certificado.
Art. 26. Os membros da Comissão de Premiação de Trabalhos Científicos não poderão concorrer nessa modalidade.
Art. 27. Qualquer instituição patrocinadora e apoiadora do
evento poderá oferecer prêmio, desde que submetido o regimento do prêmio à apreciação prévia da Comissão Executiva do evento e seja por ela aprovado, respeitando a data
limite de 30 de junho de 2007.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28. Haverá um espaço na seção pôster para a Comissão
Executiva, as instituições apoiadoras e seus convidados.
Art. 29. Os casos omissos deste regulamento serão discutidos e resolvidos pela Comissão Executiva.
Art. 30. A Comissão Executiva poderá alterar a ordem do
programa, se necessário.
Art. 31. Cinqüenta por cento do saldo financeiro líquido será
destinado à realização do III Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal. 25% à Sociedade Brasileira
de Enfermeiros Pediatras e 25% ao 4º Seminário de Saúde
da Criança e do Adolescente da Escola de Enfermagem
Anna Nery da UFRJ.
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7:30 - 8:30
Entrega de material e inscrições
8:30 - 9:00
Sessão de Abertura
9:00 - 9:30
Apresentação musical
CONFERÊNCIA DE ABERTURA:
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA NO SISTEMA
DE CUIDADOS EM SAÚDE CANADENSE
Hora - 9:40 - 10:30
Local: Auditório Rodolpho Paulo Rocco
Convidado: Franco A. Carnevale, RN, PhD
Associate Professor
School of Nursing/Dept. of Pediatrics
McGill University/Montreal Children’s Hospital
Montreal, Canada
Coordenação: Ivone Evangelista Cabral
Professora Associada
Escola de Enfermagem Anna Nery. UFRJ
10:30 - 10:50 - INTERVALO
MESA REDONDA:
“RETRATOS DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM
PEDIÁTRICA, NEONATAL E DO ADOLESCENTE, NO BRASIL”
Hora - 10:50 – 12:00
Local: Auditório Rodolpho Paulo Rocco
Dimensão da saúde como um direito de cidadania
da criança e do adolescente.
Dra. Cristiana de Faria Cordeiro.
Juíza Titular da 2ª. Vara regional da infância
e juventude. Coordenadora dos Juizes da ABMP/RJ
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Retratos da pratica de enfermagem neonatal:
Distäncia teoria-pratica .
Dra.Vera Lúcia Barbosa.
Profa. Adjunta II. DE/UNIFESP.
Disciplina Enfermagem Pediatrica
O ensino e a pesquisa em enfermagem
do adolescente no Brasil.
Dra. Ruth França Cizino da Trindade
Profa. Adjunta. UFAL.
Diretora da Escola de Enfermagem e Farmácia.
O impacto da pesquisa sobre brinquedo terapêutico
na política pública de saúde e de cuidado
de enfermagem em saúde da criança.
Dra. Circéa Amalia Ribeiro.
Profa. Associada. DEP/UNIFESP.
Presidente da SOBEP
Debatedora: Ms Flavia Cristina Cordeiro Biesbroeck.
Enfermeira da Agência Nacional de Saúde.
Mestre em Enfermagem/ UNIRIO
SESSÃO PÔSTER – EXPOSIÇÃO PARALELA
Coordenadoras: Enf. Ms.Elisa Macedo
e Enf. Joelma Maria da Silva Pinto
Hora: 8:00 – 12:00
Local: Hall de acesso ao Auditório Rodolpho Paulo Rocco e
Hall de acesso do Auditório da Biblioteca Central do CCS
12:00 - 13:15 - ALMOÇO
SESSÃO PÔSTER – EXPOSIÇÃO PARALELA
Coordenadoras: Prof. Ms. Rosane Cordeiro Burla de Aguiar
e Prof. Jakcilane Rosendo de Góis
Hora: 13:00 – 17:30
Local: Hall de acesso ao Auditório Rodolpho Paulo Rocco e
Hall de acesso do Auditório da Biblioteca Central do CCS
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PROGRAMAÇÃO

1º DIA - 04/10/07

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

13:20 - 14:40
SESSÃO COORDENADA 01
Coordenadora: Profa. Ms Sandra Teixeira de Araújo Pacheco
FENF/UERJ. Dda EEAN/UFRJ
SESSÃO COORDENADA 02
Coordenadora: Profa. Dra.Ana Márcia Marques de Oliveira
SESSÃO COORDENADA 03
Coordenadora: Enfermeira Celma Dias Maciel
Especialista em Neonatologia
14:40 - 16:00
SESSÃO COORDENADA 04
Coordenadora: Fabiane de Amorim Almeida
Profa Dra da Escola de Enfermagem
do Hospital Albert Einstein

PROGRAMAÇÃO
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SESSÃO COORDENADA 05
Cristiane Cardoso de Paula
Profa. Assistente da Universidade Federal de Santa Maria
Dda. EEAN/UFRJ
SESSÃO COORDENADA 06
Profa. Mestre Rosangela de Almeida Castro Amorim
UNESA

PROGRAMAÇÃO

16:00 – 16:20
INTERVALO
16:20 - 17:30
SESSÃO COORDENADA 07
Coordenadora: Profa. Dra.Angela Maria La Cava
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO
SESSÃO COORDENADA 08
Coordenadora: Delbra da Costa Santos
Profa. HGNI/UNESA
SESSÃO COORDENADA 09
Profa. Dra. Janice Machado da Cunha
FENF/UERJ
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2º DIA - 05/10/07
CONFERÊNCIA:
A INTERAÇÃO ENFERMAGEM PEDIATRICA
E A FAMILIA DA CRIANÇA DOENTE: SUGESTÕES
PARA UM NOVO MODELO SOCIAL E POLITICO
Hora: 8:30 - 9:20
Local: Auditório Rodolpho Paulo Rocco
Convidado: Dr. Michel Perreault.
(Professor AssociadoUniversité de Montréal/
Professor visitante DEMI/EEAN/UFRJ)
Coordenação: Regina Aparecida Garcia Lima
Profa. Associada da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. USP. Pesquisadora CNPQ/ FAPESP
MESA REDONDA:
“A INTERFACE DA PRÁTICA ASSISTENCIAL
DE ENFERMAGEM COM O ENSINO, A PESQUISA
E A EXTENSÃO NA ÁREA PEDIÁTRICA”.
Local: Auditório Rodolpho Paulo Rocco
Hora: 9:30-10:50
Moderadora: Dra. Ivone Evangelista Cabral.
Prof Associado. DEMI/EEAN/UFRJ/ Pesquisadora CNPQ
Abordagem da criança com doença crônica e sua família.
Dra. Regina Aparecida Garcia de Lima.
Profa. Associada da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. USP. Pesquisadora CNPQ/CAPES/ FAPESP.
Children with special health care needs:
challenges to nursing care.
Franco A. Carnevale, RN, PhD
Associate Professor
School of Nursing/Dept. of Pediatrics
McGill University/Montreal Children’s Hospital
Montreal, Canada
Abordagem do cuidado a criança em situação de
vulnerabilidade social como uma prática de extensão.
Dra.Janice Machado da Cunha.
Profa. Adjunta. Departamento Materno-Infantil.
Faculdade de Enfermagem. UERJ
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Moderadora: Dra. Carmen Gracinda Silvan Scochi.
Profa. Titular Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto/USP. Pesquisadora CNPQ
A neonatologia e os grupos de pesquisa:
interface com a pratica assistencial.
Dra. Marialda Moreira Christoffel.
Prof. Adjunta do Departamento de Enfermagem
Materno Infantil. EEAN.UFRJ.
A experiência da extensão na consulta de enfermagem
ao recém-nascido: interface com a pratica do ensino.
Ms Carlos Sergio Correa Reis.
Prof. Assistente DEMI/UERJ
A prática da terapia intravenosa em recém-nascido:
interface com o ensino e a pesquisa no NUPESC
Dda. Elisa da Conceição Rodrigues
(Profa.. Assistente DEMI/EEAN /UFRJ.
Doutoranda IFF/FIOCRUZ
MESA REDONDA:
“A INTERFACE DA PRÁTICA ASSISTENCIAL
COM O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO
NA ÁREA DA ADOLESCÊNCIA”.
Local: Auditório Helio Fraga
Hora: 9:30-10:50
Moderadora: Dda. Inês Almeida.
(NESA/UERJ. Doutoranda EEAN/UFRJ)
Rompendo a dicotomia teoria e pratica
no cuidado ao adolescente.
Dr. Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos Santos.
Professor adjunt III. Escola de Enfermagem
Aurora Afonso Costa. UFF/NESA)
A interface da pesquisa em enfermagem
com a pratica assistencial.
Dra. Sonia Regina de Souza.
Profa. Adjunta.DEMC/UNIRIO)
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10:50-11:10
INTERVALO
11:10-12:00
SESSÃO COORDENADA 01
Coordenadora Profa. Dra. Conceição Vieira da Silva
DE/UNIFESP
Vice- Presidente da SOBEP
SESSÃO COORDENADA 02
Coordenadora Profa. Dra. Benedita Deusdará Rodrigues
Diretora Faculdade de Enfermagem da UERJ
SESSÃO COORDENADA 03
Coordenadora Profa. Dra. Circea Amália Ribeiro
DE/UNIFESP
Presidente SOBEP
SESSÃO PÔSTER (EXPOSIÇÃO PARALELA)
Coordenadoras: Prof. Dra. Tania Vignuda de Souza
e Enf. Suzy Groeger Lapa
Hora: 8:00 – 12:00
Local: Hall de acesso ao Auditório Rodolpho Paulo Rocco e
Hall de acesso do Auditório da Biblioteca Central do CCS
12:00 - 13:15
ALMOÇO
SESSÃO PÔSTER (EXPOSIÇÃO PARALELA)
Coordenadoras: Enf. Ms. Mariana Gomes Cardim
e Enf. Monique de Sales Norte
Hora: 13:00 – 17:30
Local: Hall de acesso ao Auditório Rodolpho Paulo Rocco e
Hall de acesso do Auditório da Biblioteca Central do CCS
13:20 – 14:40
SESSÃO COORDENADA 01
Coordenadora:
Profa. Dra. Myriam Aparecida Mandetta Pettengill
DE/UNIFESP
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Local: Auditório da Biblioteca Central do CCS
Hora: 9:30-10:50

Adolescer e cuidar da saúde:
perspectivas de jovens e da família.
Dra. Maria da Graça Corso da Motta.
Profa. Adjunto IV.
Chefe do Serviço de Enfermagem Materno-Infantil
do HCPA. Escola de Enfermagem da UFRGS.
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MESA REDONDA:
“A INTERFACE DA PRÁTICA ASSISTENCIAL
COM O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO
NA ÁREA DE ENFERMAGEM NEONATAL”.

SESSÃO COORDENADA 02
Coordenadora Enfermeira Especialista
Lucia Martins de Magalhães Pierantoni
Mda EEAN/UFRJ
SESSÃO COORDENADA 03
Coordenadora Enfermeira Especialista
Esther Nunes Platenick
14:40 – 16:00
SESSÃO COORDENADA 04
Profa. Dra. Eliana Campos Leite Saparolli
DE/UNIFESP
SESSÃO COORDENADA 05
Coordenadora Ms Enfermagem Renata de Oliveira Maciel
Chefe da Unidade Pediátrica do HUPE/UERJ

PROGRAMAÇÃO
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SESSÃO COORDENADA 06
Coordenadora Profa. Dra. Eliane Tatsch Neves Vernier
UFSM
16:00 -16:30
LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO DE LIVROS
16:30- 17:30
ASSEMBLÉIA SOBEP

3º DIA - 06/10/07
CONFERÊNCIA
A HISTORIA DA TECNOLOGIA NO PROCESSO
DE CUIDAR EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Hora – 8:30-9:20
Local: Auditório Rodolpho Paulo Rocco
CONVIDADO Dra. Isabel Cristina dos Santos Oliveira
Profa Adjunto IV. DEMC/EEAN/UFRJ. Pesquisadora CNPQ.
Coordenação: Dra. Conceição Vieira da Silva.
Profa. Associada do Departamento de Enfermagem
UNIFESP. Vice- presidente da SOBEP.
MESA REDONDA
POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE E O CUIDADO
DE ENFERMAGEM À CRIANÇA- TECNOLOGIAS
DE PROCESSOS E PRODUTOS
Local: Auditório Rodolpho Paulo Rocco
Hora: 9:20-10:40
Moderadora: Regina Aparecida Garcia Lima
Profa. Associada da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. USP. Pesquisadora CNPQ/CAPES/ FAPESP.

PROGRAMAÇÃO

A terapia intravenosa em pediatria:
Manejo e cuidados de enfermagem.
Dra. Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira.
Profa. Adjunta.DE/UNIFESP. Pesquisadora CNPQ
As tecnologias no cuidado a criança com câncer.
Ms. Leila Leontina Couto.
Enfermeira Tecnologista Junior III. HC1/ INCA-RJ
A produção do conhecimento e a geração
de dispositivos tecnológicos para o cuidado da criança.
Dra. Maria Aparecida de Luca Nascimento.
Profa. Colaboradora. DEMI/UNIRIO)
MESA REDONDA
POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE E O CUIDADO
DE ENFERMAGEM AO NEONATO - TECNOLOGIAS
DE PROCESSOS E PRODUTOS
Local: Auditório da Biblioteca Central do CCS
Hora: 9:20-10:40
Moderadora: Dra. Myriam Aparecida Mandetta Pettengill.
Profa. Adjunto II. Departamento de Enfermagem/ UNIFESP.
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Aleitamento materno durante a vacinação
do BCG-ID: uma intervenção de enfermagem
Ms. Mariana Gomes Cardim.
Tecnologista Junior IFF/Fiocruz/RJ.
Mestre em enfermagem UNIRIO
MESA REDONDA
POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE E O CUIDADO DE
ENFERMAGEM DO ADOLESCENTE - TECNOLOGIAS
DE PROCESSOS E PRODUTOS
Local: Auditório Helio Fraga
Hora: 9:20-10:40
Moderadora: Conceição Vieira da Silva
Prof. Associada do Departamento de enfermagem UNIFESP.
Vice presidente
Paternidade na adolescência: vivências e significados
no olhar de homens que a experimentaram
Áurea Christina de Paula Corrêa
Profa. Adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso.
Pesquisadora FAPEMAT.
Fragilidade Clínica e vulnerabilidade social
no adolescer com AIDS
Dda. Cristiane Cardoso de Paula
(Profa. Assistente DE/UFSM
Doutoranda EEAN/UFRJ
Mãe adolescente experenciando o cuidado do filho:
um modelo teórico
Ms. Paula Rosenberg de Andrade
Enfermeira Pediatra do Centro Assistencial
Cruz de Malta/Mestre em Ciências/UNIFESP/SP)
10:40-11:00
INTERVALO
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Hora: 8:00 – 12:00
Local: Hall de acesso ao Auditório Rodolpho Paulo Rocco e
Hall de acesso do Auditório da Biblioteca Central do CCS
11-12:00
SESSÃO DE PREMIAÇÃO
12:00-12:30
SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Almoço de encerramento por adesão
no Restaurante Siri do Galeão
Balada na noite da Lapa – Rio Scenarium
Adesão

03 DE OUTUBRO DE 2007
8 – 12 HORAS
ATUALIZAÇÃO REANIMAÇÃO NEONATAL
Dra. Marialda Moreira Christofel
(EEAN/UFRJ/DEMI)
Ms. Carlos Sergio Correa reis (FEUERJ/DEMI)
Dda. Sandra Teixeira de Araújo Pacheco (FEUERJ/DEMI)
Local: Sala 1 do PA EEAN
Rua Afonso Cavalcanti, 275. Cidade Nova.
Perto do Metro da Pça XI
TERAPIA INTRAVENOSA EM PEDIATRIA
Dra. Maria Angélica Sorgini Peterlini
Profa. Adjunta. DE/UNIFESP.
Ms. Denise Miyuki Kusahara
Enfermeira. Mestre em Enfermagem pediátrica. UNIFESP
Local: Sala 2 do PA EEAN
Rua Afonso Cavalcanti, 275. Cidade Nova.
Perto do Metro da Pça XI
13 AS 17 HORAS
PICC
Dda. Elisa da Conceição Rodrigues (DEMI/EEAN/UFRJ)
Local: Sala 2 do PA EEAN
Rua Afonso Cavalcanti, 275. Cidade Nova.
Perto do Metro da Pça XI
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O método mãe canguru no cuidado ao recém-nascido.
Ms. Suzanne Oliveira de Menezes.
Enfermeira. Assessora da Superintendência
do Serviço de Saúde da SMS /RJ.

SESSÃO PÔSTER (EXPOSIÇÃO PARALELA)
Coordenadores: Prof. Ms. Antonio Eduardo Vieira dos Santos
e Prof. Ms. Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas
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Intervenções não farmacológicas para
o manejo da dor do neonato.
Dra. Carmen Gracinda Silvan Scochi
Profa. Titular Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto/USP. Pesquisadora CNPQ
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. USP

UM PROJETO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS DE PREMATUROS
DE MUITO BAIXO PESO NASCIDOS NUM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO: PERFIL DA CLIENTELA ATENDIDA
ADRIANA FERREIRA OLIVEIRA1
JULIANNA COTRIK GOMES1
DAYSA OERARO RAMALHO2
LETÍCIA M. KAYAKAWA2
TALITA MARIA BENGOZI2
EDILAINE GIOVANINI ROSSETTO3
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casos de óbitos até 72 horas após o parto (n=7), devido à
falta de tempo para intervenção significativa das atividades
do projeto. Aqueles que nasceram com peso inferior a
1500g no ano de 2006 e não foram acompanhados pelo
projeto por algum motivo (n=7), foram considerados perdas.. A fonte de dados para o estudo foi o instrumento de
registro utilizado nos atendimentos. As variáveis estudadas
foram: dados da gestação, tipo de parto, condições biológicas do bebê, psicológicas da mãe, sociais da família e relativos à internação. A coleta de dados foi realizada nos
meses de maio a julho e foi transcrita para um banco de
dados do EpiInfo versão 3.2 elaborado e testado para este
fim. RESULTADOS: Identificou-se que praticamente metade
dos pais participantes do projeto foram procedentes do próprio município de Londrina (49,3%), e os demais proveniente de algum município da mesma regional, que é a 17º
(47,9%) ou de outras localidades (2,8%). Observou-se que
grande parte das mães (41,3%) não possuem o ensino fundamental completo; metade das gestações (50,8%) não
foram planejadas; de cada cinco mães, uma era adolescente. As gestações de gemelares apareceram numa freqüência de 19,7%. Aproximadamente um terço da
população estudada nasceu com idade gestacional inferior
à 27 semanas, considerados extremamente prematuros e
peso inferior a 1000g ocorreu em 45,1% do total de nascidos. O parto normal ocorreu em 32,4% dos casos, ou
seja, os partos cesáreos foram muito mais frequentes. Em
cada sete partos, um obteve apgar abaixo de 7 no quinto
minuto. A maioria (81,7%) dos recém-nascidos ficaram internados por pelo menos dois meses no HU, sendo que
49,3% das mães tinham outro(s) filho(s) em casa. CONCLUSÃO: O apoio ao planejamento familiar deve ser enfatizado na comunidade, bem como o investimento na
qualidade do pré-natal visando a prevenção destes nascimentos prematuros. O perfil da clientela revela uma necessidade de atenção integral às famílias durante o longo
período de internação e após a alta de seu filho prematuro,

SAÚDE DO NEONATO

INTRODUÇÃO: Os avanços tecnológicos e científicos colaboraram para que muitos recém-nascidos extremamente
prematuros que alguns anos atrás viviam apenas horas ou
dias, hoje sobrevivam e vão para casa com os pais, porém
a morbidade dos RNMBP decorrentes da imaturidade tem
progredido. Diante dessa demanda, sentiu-se a necessidade de implantar um programa concebido pela enfermagem, o qual busca a articulação com outros profissionais e
serviços, visando oferecer uma rede de apoio para atenção
integral à família e ao prematuro de muito baixo peso internado em Unidade Neonatal , entendendo que sobreviver
não deve ser a única meta dos cuidados intensivos neonatais, mas sim o primeiro passo na vida dessas crianças e
suas famílias. A atuação de enfermagem neste programa foi
pensada para assistir a prematuridade como um evento que
envolve toda a família, fazendo-se necessário uma assistência que abordasse não apenas o aspecto biológico, mas
também emocional, sociocultural, econômico e político, oferecendo suporte a essas famílias para o enfrentamento das
situações advindas do nascimento e da demanda de cuidado do seu filho prematuro. O atendimento tem início no
ambiente hospitalar, na ocasião do nascimento, incluindo o
acompanhamento durante todo o período de internação,
como também no processo de preparo para a alta hospitalar, atendimento domiciliar e ambulatorial até um ano de
vida da criança. OBJETIVO:Com a finalidade de subsidiar o
planejamento e organização das ações em saúde, este trabalho teve o objetivo de caracterizar e descrever o perfil da
clientela da população atendida pelo projeto no Hospital
Universitário de Londrina (HU) no ano de 2006. METODOLOGIA: O HU é um hospital público de grande porte no norte
do Paraná, caracterizado por ser de nível terciário, de alta
complexidade e também considerado um serviço de referência para gestação de risco para o município e região
Norte do Estado. Dos 85 atendimentos de prematuros com
muito baixo peso no HU , 71 bebês foram incluídos no projeto e participaram da pesquisa. Foram excluídos todos os
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SARAH NANCY DEGGAU HEGETO DE SOUZA3

considerando o significado deste nascimento para a família
e também o contexto que o evento ocorreu. O vínculo da
equipe de saúde com a família, estabelecido a partir da
concepção da responsabilidade compartilhada, iniciado na
ocasião do nascimento, continuado no período de hospitalização e acompanhado até um ano de vida tem sido um
fator determinante para a possibilidade de intervir a favor da
saúde dessas crianças e suas famílias.
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDA
COM MÃES DE UMA MATERNIDADE DE RISCO NO
PREPARO DE ALTA: UMA ABORDAGEM DIFERENTE.
Aline Celeste Dias1
Clarice Martins Lima Maebara2
Flávia Lopes Gabani2
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gem se ancora na troca de experiências entre as mães e
participação dos familiares, valorizando o indivíduo dentro
sua realidade, considerando seu contexto social. Esta abordagem tem suas raízes na Educação Popular, baseada nos
princípios de Paulo Freire, que considera a inserção crítica
do homem na sua realidade, com objetivo de promover a
transformação social. O método propõe a produção coletiva
de conhecimento, valorizando a participação ativa dos
membros do grupo. Ao chegar à maternidade inicia-se a
atividade com dinâmicas de interação para estabelecer vínculo, residentes-mães, permitindo liberdade de expressão
entre os pares. Além da realização das dinâmicas, utilizamse recursos como: seio cobaia, boneca ilustrativa, expressões corporais e faciais e linguagem simples. A atividade
educativa aborda temas básicos pertinentes à saúde do binômio, baseados na prevenção dos agravos de saúde e,
conseqüentemente, da morbi-mortalidade materno-infantil
como: manejo e vantagens do aleitamento materno; cuidados gerais com recém-nascido; medidas de prevenção de
acidentes infantis, auto-cuidado materno, mitos e tabus
puerperais; prevenção dos agravos puerperais; relacionamento familiar e conjugal após a chegada do recém-nascido; importância do apoio familiar à mãe após a alta;
participação do companheiro nos cuidados dispensados ao
bebê; sexualidade da puérpera; orientação para procura do
serviço de atenção básica (puericultura, imunização, teste
do pezinho, teste de orelhinha, retorno puerperal, planejamento familiar); orientações de referência e contra-referência à atenção materno-infantil dos serviços de saúde do
município. A pesquisa foi realizada no período de abril a dezembro de 2006 com mães, na presença dos familiares,
participantes das atividades de educação em saúde promovidas pelas residentes de Enfermagem em Saúde da
Criança. O local de estudo foi a maternidade, do Hospital
Universitário-HU, Londrina-Paraná. O HU é considerado um
hospital de ensino público de grande porte, nível terciário,
referência no norte do estado, no atendimento à gestação
de alto risco. Possui um Banco de Leite Humano, UTI-Neo-
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O puerpério é uma fase de intensas mudanças biopsicosociais na vida da mulher e representa um período de intenso
aprendizado e adaptação para a mãe e para o neonato.
Com o advento da maternidade, surgem exigências culturais, sociais, familiares e pessoais em relação à puérpera
quanto ao desempenho das funções maternas. Alguns estudos ressaltam a importância de uma relação familiar harmoniosa e integrada neste período, que seja capaz de
promover apoio efetivo à mãe, contribuiu para um desfecho
saudável do puerpério. A colaboração do cônjuge no cuidado ao binômio mãe e filho nesta fase, para alguns autores, talvez possa contribuir para o fortalecimento da relação
conjugal. Pesquisas recentes recomendam ações em saúde
que facilitem a compreensão das fases críticas do puerpério
pelo casal, como estratégia de prevenção de problemas de
relacionamento comuns neste período, facilitando o exercício materno saudável e essencial ao desenvolvimento humano. Dessa forma, os profissionais de saúde
desempenham um papel muito importante na assistência à
puérpera, especialmente nos primeiros dias após o parto.
Estudos ressaltam que o preparo adequado das mães e da
família para a alta hospitalar facilita a adaptação à criança,
reduzindo a ansiedade e aumentando a autoconfiança materna no cuidado domiciliar. O enfermeiro destaca-se dos
demais profissionais por permanecer mais próximo do binômio e da família durante toda a sua internação, possuindo dessa forma, visão ampla das necessidades de
saúde de todos os envolvidos neste processo. Portanto,
cabe a este profissional educar e preparar a família para
alta hospitalar, utilizando uma comunicação simples e objetiva com conhecimentos técnico-científicos atualizados.
Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo apresentar a percepção das mães/puérperas sobre a educação em
saúde para a alta hospitalar. As atividades de educação em
saúde são realizadas aos sábados no período da manhã,
como atribuição inerente à Residência de Enfermagem em
Saúde da Criança da Universidade Estadual de LondrinaParaná, que teve início em 2006. A estratégia de aborda-
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natal, UCI-Neonatal, UTI-Pediátrica e Unidade Pediátrica. A
maternidade possui Alojamento Conjunto e está credenciada como Hospital Amigo da Criança desde 2000. Os
dados foram coletados a partir da aplicação de um questionário às mães, composto por questões fechadas. Para a
análise dos dados foi utilizado programa computacional
para tabulação em números absolutos e percentuais. A população de estudo totalizou 53 mães/puérperas, que responderam os questionários após a participação da atividade
de educação em saúde. Os resultados obtidos sobre a percepção das mães em relação à atividade de educação em
saúde e a forma de abordagem possibilitam ótima compreensão dos temas abordados (90,6%) e apenas 1,9% não
conseguiu entender. Quanto ao conteúdo dos temas socializados, aproximadamente 85% das mães consideram
ótimo e 13,2% avaliaram como bom. A contribuição dos
temas apresentados na atividade de educação em saúde
para 96,2% das mulheres representa grande pertinência
no cotidiano após a alta hospitalar. Observou-se ainda, que
47,2% e 43,4% das mães consideram ótimo e bom, respectivamente, a participação dos familiares durante a atividade. Em relação à forma descontraída da abordagem
92,4% das mulheres consideram ótima e 7,5% boa. A partir
dos resultados da presente pesquisa, propõe-se que a atividade de educação em saúde seja uma prática do enfermeiro do campo durante a semana, visto que, a atuação
das residentes relacionada a essa atividade se concentra
aos sábados. Vislumbrar a reorganização de trabalho da
equipe poderá ampliar o atendimento às mães e famílias
quanto à orientação para a alta e, também, integrar a família nas ações de cuidado à saúde materno-infantil, contribuindo para a formação de uma rede de cuidado equânime.
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OS PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS: A EXISTÊNCIA
NO LEITE HUMANO E FUNCIONALIDADE NA FLORA
INTESTINAL DO RECÉM-NASCIDO.
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gas células com ligeiras curvas, ou curtas células com pontas delgadas. Gram positivos, não formadores de esporos,
não moveis, coradas com azul de metileno; são microrganismos anaeróbios, embora algumas espécies tolerem o
O2, temperatura de crescimento mínima entre 25ºC e 28ºC
e máxima de 43ºC e 45ºC; pH ótimo de crescimento entre
6,5 e 7,0. O gênero lactobacillus foi isolado e classificado
no ano de 1901 por Otto Kandler e Norbert; hoje já se conhecem 44 espécies. São células que variam de longas a
delgadas, às vezes tendem a hastes curtas, cocobacilos,
formadores de cadeias, comumente sem motilidade, não
formadores de esporos; Gram positivos, coradas com azul
de metileno, anaeróbios facultativos, catalase negativa,
crescimento ótimo entre 30ºC e 40ºC, pH de crescimento
entre 5,5 e 6,2. Quanto a funcionalidade, muito se acredita serem os prebióticos fatores de estimulação para a
existência dos probióticos, que apresentam função protetora para a flora intestinal colonizada do recém-nascido
através de mecanismos de opsonização de bactérias patogênicas, redução do pH intestinal desfavorecendo a colonização, competindo por nutrientes e participando da
modulação do sistema imune através de sua adesão aos
enterócitos, estimulando o sistema enteromamário. O leite
humano contém o fator bífidus, que é considerado um
prebiótico por estimular a produção da flora bífida (bifidobactérias), além de efeitos imunomoduladores. O mecanismo de ação de cada probiótico especificamente
ainda não foi definido em nenhum estudo encontrado,
apenas a existência dos mesmos e seus efeitos benéficos,
assim como com relação aos lactobacilos, no entanto, os
prebióticos são considerados existentes no leite humano
por serem oligossacarídeos e se encontrarem na fração
solução do mesmo. Portanto conclui-se que, novas pesquisas relacionadas a existência de probióticos no leite
humano, assim como quem são, sua viabilidade no trajeto
gastrintestinal e sua funcionalidade específica na flora intestinal do recém-nascido são necessários, pois através
de novos estudos pode-se encontrar soluções mais viáveis para alimentação de crianças submetidas a procedimentos cirúrgicos de região abdominal dentre outras
possibilidades terapêuticas.
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Esta pesquisa foi realizada devido a enorme curiosidade relacionada aos efeitos terapêuticos que o leite humano poderia possuir além de, ser considerado o melhor alimento
para os recém-nascidos como fonte de nutrição. O Ministério da Saúde enfatiza a importância do aleitamento materno como fator redutor da morbimortalidade infantil, sendo
comprovado que crianças amamentadas ao seio apresentam menor risco de contrair doenças respiratórias e diarréicas, então, qual seria o mecanismo de ação que o leite
humano usaria para proteger o recém-nascido de diarréias,
por exemplo. A partir deste pensamento foram traçados
como objetivos deste estudo: obter informações sobre a
existência de prebióticos e probióticos no leite humano, definir seus conceitos, identificar os agentes probióticos e prebióticos encontrados atualmente no leite humano e
descrever a funcionalidade dos mesmos na flora intestinal
do recém-nascido. Para isso, foi utilizado como metodologia
a pesquisa bibliográfica, onde foram encontradas divergências quanto à presença de probióticos no leite humano, entretanto com relação à presença de prebióticos, o resultado
foi positivo e comprovado em muitos estudos. Em estudo
realizado com colostro ordenhado, mostra a presença de
diversos grupos clássicos de microorganismos, dentre eles
as bactérias lácticas, e apenas um estudo diverge sobre a
presença de microorganismos no mesmo, apresentando a
certeza de que o leite humano deve ser produzido estéril.
Dados mostram que antes das mamas se prepararem para
aleitar, os ductos mamários encontram-se colabados e para
receber o leite humano devido a sua produção, os ductos
precisam se abrir, permitindo também a entrada de microrganismos que colonizam o local. Há existência comprovada
de bifidobactérias e lactobacilos na flora intestinal de bebês
alimentados com leite humano, demonstrando a sua viabilidade no trato gastrintestinal e diferenciação dos bebês alimentados por fórmulas lácteas, que apresentam em sua
predominância coliformes e bacterióides. O gênero bifidobacterium foi isolado e classificado no ano de 1924 por
Orla-Jensen e hoje já são conhecidas 24 espécies, as quais
diferenciam-se entre si pela capacidade de fermentarem
diferentes tipos de açúcares; a maioria fermenta a lactose,
como também hidrolisa o amido. Apresentam-se como lon-
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clarecido preencheram questionário da pesquisa. Foram
sujeitos do estudo enfermeiros que trabalham na comunidade de Paraisópolis na Unidade Básica de Saúde Municipal (UBS), que segue as diretrizes do Programa de Saúde da
Família e no Programa Einstein na a Comunidade (PEC)
mantido pelo Instituto Israelita de Responsabilidade Social.
Trabalham na UBS 08 enfermeiros e no PEC 06. No momento da coleta havia 06 estagiários no PEC e também
convidados a participar da pesquisa. Totalizando 20 enfermeiros que representa 100% dos profissionais que atuam
na comunidade. Todas as participantes são mulheres, 45%
(09) têm até 5 anos de atividade profissional; 15% (03)
entre 5 e 10 anos; 25% (05) entre 10 e 15 anos e 15%
(03) com mais de 15 anos. Quando perguntado se o consumo de álcool durante a gestação pode causar algum problema ao bebê, 100% assinalaram que sim. Quanto ao
prejuízo causado estar relacionado à quantidade de bebida
ingerida, 75% (15) declarou acreditar que existe relação
entre dose ingerida e possível prejuízo ao bebê.Foi perguntado de qual seria a quantidade de bebida alcoólica que
uma gestante poderia consumir: 40% (08) dos enfermeiros
responderam nenhuma, 55% (11) declaram alguma quantidade, as respostas variaram de doses eventuais a 3 doses
semanais, 5% (1) declarou não saber. A maioria dos enfermeiros considera aceitável o consumo de bebidas alcoólicas por gestantes o que revela o desconhecimento da
recomendação de abstinência e sugere que as orientações
à população quanto às complicações do consumo de bebidas alcoólicas por mulheres grávidas não sejam adequadas.Foi solicitado que os enfermeiros assinalassem as
anormalidades relacionadas a exposição fetal ao álcool
temos que: 85% (17) assinalaram déficit crescimento; 55%
(11) dificuldades aprendizado escolar; 50% (10) alterações
comportamentais e deficiência mental e 25% (5) assinalaram defeitos físicos. Todas as anormalidades acima estão
relacionadas com a exposição fetal ao álcool. A SAF é caracterizada pelo conjunto de sinais e sintomas que compreendem déficit crescimento ponderal, anormalidades
faciais e deficiência mental. Quanto ao conhecimento das
características definidoras da SAF 20% (4) não responderam esta questão, das respostas válidas apenas 12% (2)
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A síndrome alcoólica fetal (SAF) é a complicação mais grave
causada pelo consumo de álcool durante a gestação. O
efeito teratogênico do álcool induz à morte celular, sendo as
do sistema nervoso central (SNC) especialmente vulneráveis. A associação entre beber e o desenvolvimento do SNC,
esta diretamente relacionada ao tempo de exposição, idade
gestacional e a quantidade de álcool consumida. A exposição no primeiro trimestre esta relacionada à anormalidades
craniofaciais, no segundo, aborto espontâneo e no terceiro
alterações do crescimento e desenvolvimento do SNC. 1 A
SAF compreende uma constelação de anormalidades físicas, comportamentais e cognitivas caracterizadas por: 1)
retardo do crescimento pré e/ou pós natal, estatura menor
que percentil 10; 2)disfunções do SNC, com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e déficit cognitivo, associado
ou não a anormalidades estruturais como microcefalia ou
malformações cerebrais; 3) dismorfismo facial com fenda
palpebral pequena, hipoplasia maxilar e filtro nasal alongado, o que confere aos afetados pela síndrome características fenotípicas peculiares. 2 A incidência de SAF é
estimada entre 1a 3 casos/1000 nascidos. A causa primária é consumo de álcool durante a gestação ou consumo
eventual de grandes quantidades de álcool. Uma vez afetada pela SAF não há reversão dos danos causados ao SNC.
A ação preventiva e eficaz é a abstinência do consumo de
bebidas alcoólicas pelas mulheres durante a gravidez. Em
nosso país a ausência de políticas publicas e programas de
detecção de consumo de bebidas alcoólicas entre as gestantes, aliadas ao desconhecimento dos profissionais da
área da saúde e a grande tolerância do consumo bebida
alcoólicas pela população, aumentam os risco de incidência
da SAF, que é certamente subestimado, quando comparados aos dados de consumo de bebidas alcoólicas pela população. 3, 4,5 O objetivo deste estudo foi identificar o
conhecimento dos enfermeiros que trabalham na comunidade de Paraisópolis sobre os efeitos deletérios do álcool
sobre o feto e levantar quais as orientações que esses profissionais fornecem à população para prevenir as complicações da exposição fetal ao álcool. O projeto foi aprovado do
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, os profissionais foram
contatados e após assinatura do Consentimento livre e Es-
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assinalaram alternativa correta, e restante da mostra 88%
(14) assinalaram alternativas que continham a síndrome de
abstinência do recém nascido, o que revela pouca consistência entre entendimento dos efeitos deletérios do álcool
ao feto e o conhecimento da SAF. Todos os enfermeiros
consideram a unidade básica de saúde local adequado para
que a população seja informada/educada sobre os efeitos
deletérios do álcool sobre o feto. A principal recomendação
dada à população é não consumir bebidas alcoólicas durante a gestação associando-a aos possíveis prejuízos ao
bebê. As ações educacionais que poderiam ser desenvolvidas são de palestras educativas; orientações no grupo de
gestantes e ações educativas dentro da comunidade. Isto
mostra o entendimento dos enfermeiros sobre sua inserção
no processo educacional da comunidade. Os achados são
relevantes, pois, confirmam o pouco conhecimento dos enfermeiros sobre os efeitos deletérios do álcool quando consumido durante a gestação. O que é especialmente
preocupante nesta comunidade onde os enfermeiros desenvolvem atividades intensas nos programas de pré-natal
e puericultura, além do treinamento e supervisão dos técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
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pré-termo levará para o resto da vida? O quanto eles percebem que podem contribuir para melhorar a qualidade das
experiências dos toques oferecidos aos recém-nascidos
prematuros, durante sua permanência no hospital e o
quanto estarão participando de seu desenvolvimento? Buscando responder a essas inquietações, realizamos este estudo. OBJETIVO: compreender o significado atribuído pelo
auxiliar e técnico de enfermagem ao ato de tocar o prematuro, no contexto do cuidado de enfermagem. METODOLOGIA: O estudo foi de natureza qualitativa e utilizou o
Interacionismo Simbólico (IS) como referencial teórico (4) e
a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) como
referencial metodológico (5). Os dados foram coletados na
Unidade de Prematuros de uma instituição privada situada
na cidade de São Paulo, por meio de observação e entrevistas semi-estruturadas realizadas com cinco funcionárias,
sendo três auxiliares e duas técnicas de enfermagem. A
análise dos dados foi acontecendo concomitantemente à
coleta dos mesmos através da Codificação Aberta que consiste na identificação e análise cuidadosa dos dados e conceituação dos mesmos em forma de código; a
Categorização que consiste no processo de agrupar conceitos que pertencem a um mesmo fenômeno; Codificação
Teórica caracterizada pela densificação e reagrupamento
de categorias que expressem conceitos similares, até se
obeter saturação (5). RESULTADOS: Embora esta metodologia se proponha à elaboração de um modelo teórico, ela
pode ser interrompida numa etapa anterior, sem que se incida em erro metodológico. Assim, este estudo foi conduzido até a Codificação Teórica levando à identificação da
Categoria Conceitual Promovendo o bem-estar e o cuidado
do bebê por meio do toque, a qual permitiu compreender
que as auxiliares e técnicas de enfermagem integram o
toque aos cuidados diários prestados ao bebê e empreendem a ação de tocá-lo no sentido de promover o seu bemestar e buscar favorecer a interação com ele. Também
reconhecem que existem condições que favorecem ou não
o ato de tocar os bebês prematuros. Como conseqüência
desta promoção de bem-estar para o bebê, e da oportunidade de utilização do toque no cuidado, as funcionárias
sentem-se gratificadas. As categorias que compõe essa ex-
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INTRODUÇÃO: Em neonatologia, comunicamo-nos de modo
constante com o bebê, utilizando intensamente a comunicação não-verbal, ou seja, aquela que ocorre na interação
pessoa-pessoa, por meio de gestos, posturas, expressões
faciais e pelo toque. Dentre as formas de comunicação nãoverbal, destaca-se a tacêsica que envolve o estudo do toque
e suas características, podendo demonstrar afeto, envolvimento, segurança e valorização do ser humano (1). Existem
três tipos de toque: o expressivo que ocorre espontaneamente, promovendo contato afetivo e não faz parte dos procedimentos; o instrumental, que visa ao contato físico
deliberado, requerido para desenvolver um procedimento
específico e o expressivo-instrumental que é uma combinação dos dois outros tipos de toque (2). Em se tratando da
assistência ao recém-nascido prematuro, o conhecimento
e o aprimoramento constante desse tipo de linguagem são
fundamentais e devem ser integrados à assistência. Estudos constatam um ganho de peso ponderal mais rápido em
prematuros massageados sistematicamente, levando a
uma diminuição considerável do número de dias de internação e, conseqüentemente, redução dos custos hospitalares (3). Como enfermeiras com experiência assistencial
em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, temos observado
que a execução de procedimentos realizados com o bebê,
em geral, parece extremamente mecânica, ou seja, as tarefas são executadas sem considerar suas reações e sem
outra interação com ele, além do toque instrumental exigido
pelo procedimento. Nem sempre, também, os profissionais
de saúde proporcionam o toque afetivo, demonstrando carinho, afeto e segurança que é extremamente necessário ao
crescimento e desenvolvimento dos bebês. Com base
nessa observação, surge nossa preocupação a respeito de
como toda esta situação poderá afetar o neonato, uma vez
que a conscientização da importância do tipo de toque oferecido ao recém-nascido torna-se fundamental no cuidar
com qualidade para o alcance de uma assistência de enfermagem humanizada e prazerosa. Será que ao interagir com
tantas rotinas e realizar procedimentos, atrás da grande habilidade manual exigida para a assistência de enfermagem,
os profissionais de enfermagem têm a consciência do
quanto o toque influencia as experiências que o neonato
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periência são: Tocando para cuidar, Favorecendo a interação com o bebê, Reconhecendo condições para o tocar,
Promovendo o bem-estar do bebê e Sentindo-se gratificada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os dados emergidos do estudo confirmam o quanto a assistência prestada ao
prematuro pode qualificar-se quando conseguimos visualizar o toque como uma ação de cuidado e inseri-lo, em meio
a tantas rotinas que temos a seguir em uma Unidade de
Cuidados de Recém-nascidos Prematuros. Um resultado
surpreendente foi a importância atribuída pelas funcionárias
ao ato de tocar o recém-nascido prematuro, evidenciando
que elas já estão sensibilizadas para a importância do toque
e, assim, cabe a nós, enfermeiras, sermos facilitadoras e
fornecermos subsídios teóricos, para que sedimentem esse
conhecimento, favorecendo que o toque seja realizado durante o cuidado, de uma maneira sistematizada.
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tivos. Para a análise dos dados foram utilizadas as abordagens quantitativa e qualitativa. Na abordagem quantitativa
dimensionaram-se os conhecimentos adquiridos pelas
mães tendo por base a comparação dos dados obtidos no
pré e pós-teste, cujas respostas ao roteiro são categorizadas em certas e erradas, e o conhecimento geral de cada
participante classificado em insuficiente, regular, bom e
ótimo ao apresentar quantidade total de respostas corretas
nos seguintes intervalos: até 11, de 12 a 23, 24 a 35, 36
a 46 questões, respectivamente. Na análise qualitativa das
falas das mães relacionadas à cartilha educativa e vivência
nos grupos educativos, foi utilizada a análise temática. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do hospital. RESULTADOS: Cada participante participou de duas reuniões
educativas, no mínimo, com duração média de 1h à 2h,
desenvolvidas com o uso da metodologia participativa, auxiliada por técnicas da comunicação terapêutica como a
permanência em silêncio, a escuta reflexiva, a verbalização
de interesse e aceitação e a devolução de perguntas. As
primeiras quinze mães que participaram do estudo demonstraram nível de conhecimento bom (14) e regular (1)
no pré-teste, passando para ótimo (15) no pós-teste, o que
demonstra o impacto positivo da intervenção educativa. As
questões com maior número de respostas erradas estão
relacionadas ao banho de sol, vestimenta do bebê e tempo
de congelamento do leite materno ordenhado. A temática
em que estas mães apresentaram maior dificuldade durante as reuniões e que teve um maior tempo de discussão
refere-se aos cuidados com a amamentação materna. Com
relação à vivência das mães no grupo educativo, há o relato
de todas as participantes de que o grupo permitiu a apreensão de novos conhecimentos, a troca de experiências
entre as mães, além de ser um momento de descontração.
A cartilha, apesar de não ter sido amplamente lida pelas
participantes do estudo, mostrou ser um instrumento de
grande importância para posterior consulta após a alta do
prematuro, além de auxiliar na aquisição de conhecimentos
de familiares. A análise do não-verbal através das filmagens
mostrou a existência de coerência entre o comportamento
verbal e o não-verbal, constatando direcionamento dos corpos para o outro, meneio positivo da cabeça, organização
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INTRODUÇÃO: As práticas educativas dirigidas às mães de
prematuros têm sido realizadas de maneira tradicional, ministradas por profissionais sem a participação ativa da
clientela nesse processo. Num esforço para o preparo de
mães mais adequado para a alta hospitalar de bebês prematuros, motivou-se realizar o presente estudo, visualizando a possibilidade de construir, com mães,
conhecimentos acerca dos cuidados com seus filhos prematuros, mediados pela utilização de uma cartilha educativa. OBJETIVOS: avaliar a aquisição de conhecimentos
cognitivos de mães de bebês prematuros, proporcionados
pelo desenvolvimento de atividades educativas utilizando a
metodologia participativa, mediadas pela utilização de uma
cartilha sobre os cuidados com o bebê prematuro, e descrever a percepção destas mães sobre o material utilizado
e a vivência nos grupos educativos. METODOLOGIA: Tratase de uma pesquisa de intervenção educacional realizada
com mães de bebês prematuros internados na unidade de
cuidados intermediários neonatal de um hospital público
universitário de Ribeirão Preto, SP. Os critérios para inclusão
das mães no estudo são: terem recém-nascidos pré-termo;
não terem contra-indicação à amamentação e aceitarem
participar do estudo mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A intervenção consiste em
atividades educativas grupais mediadas pelo uso da cartilha
educativa “Cuidados com o bebê prematuro: orientações
para a família”. A coleta de dados está sendo realizada por
meio de entrevista estruturada, pré e pós intervenção,
orientada por um roteiro contendo 46 afirmações sobre os
cuidados com o bebê prematuro. As participantes recebem
a cartilha educativa para leitura e, posteriormente, participam de grupos educativos coordenados pela enfermeirapesquisadora. A atividade grupal é iniciada com uma
técnica de relaxamento e posteriormente são trabalhados
participativamente os conteúdos abordados na cartilha e
outros levantados pelas participantes relacionados ao cuidado do filho prematuro visando à alta hospitalar. Essas atividades são filmadas e transcritas na íntegra para a análise
do comportamento verbal e não-verbal. As participantes
também são estimuladas a expressarem suas opiniões
acerca do material utilizado e a vivência nos grupos educa-
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do espaço e disposição dos móveis usados de maneira a
encorajar a participação e promover a aproximação entre os
participantes, além da presença de expressões faciais positivas mostrando sentimentos e gesto ilustradores e reguladores acompanhando a fala. Momentos em que foi
percebida maior expressão facial de tristeza ou ansiedade
nas participantes estavam relacionados ao tempo de internação do bebê e relacionamento familiar após a alta. CONCLUSÃO: A participação destas mães em atividades
educativas utilizando a metodologia participativa, mediadas
por uma cartilha educativa, possibilitou a aquisição de conhecimentos cognitivos além de tornar os momentos de educação em saúde prazerosos e possibilitar a troca de
experiências. O uso de técnicas da comunicação terapêutica, além do reconhecimento dos comportamentos nãoverbais foi de fundamental importância para facilitar o
desenvolvimento de dinâmicas utilizando a metodologia
participativa. A cartilha educativa mostrou-se um instrumento adequado para facilitar e dinamizar atividades de
educação em saúde, porém não deve ser o único instrumento utilizado com o objetivo de aquisição de conhecimentos. Isto mostra a importância da sua maior distribuição
para que novas propostas em Educação em Saúde surjam
e se difundam a fim de contribuir com a construção de uma
assistência integral mais criativa e participativa.
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aprendizagem do processo de institucionalização de uma
especialidade. Para assistência, o estudo contribui para as
enfermeiras tenham uma visão crítica quanto às transformações ocorridas no cuidado ao recém-nascido e a importância de uma formação especializada. O estudo pode
também oferecer subsídios para outras pesquisas na área
de neonatologia para o Grupo de Pesquisa “Saúde da
Criança/Cenário Hospitalar” e para o Núcleo de Pesquisa
de Enfermagem em Saúde da Criança do Departamento
de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem
Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa
de natureza histórica. As fontes primárias escritas serão
as disciplinas do curso de especialização em enfermagem
neonatal descritas nos relatórios do referido curso existentes no acervo do Centro de Memória da FENF / UERJ e os
artigos da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) relacionados à enfermagem neonatal no período estudado. De
acordo com Cardoso & Brignoli (1983), as fontes primárias
são os documentos manuscritos de arquivos e fontes impressas, sendo estas escritas no período pesquisado. As
fontes secundárias serão os livros de História do Brasil e
de legislação do ensino superior (lato- senso). Para Cardoso & Brignoli (1983), essas fontes referem-se aos documentos bibliográficos, ou seja, livros ou artigos sobre o
tema estudado. O estudo será sub dividido em duas etapas. A primeira etapa consta de um estudo quantitativo,
no qual serão elaborados dois quadros sinópticos, sendo
que o primeiro compreenderá um levantamento dos artigos
publicados na REBEn no período estudado, destacando os
estudos relacionados à neonatologia, e o segundo apresentará os artigos de enfermagem neonatal com os itens
a saber: referência, título do estudo, síntese do resumo,
categoria dos autores, tipo de estudo, sujeitos/amostra,
cenários. A segunda etapa consta da análise temática dos
discursos das enfermeiras publicados na REBEn e das disciplinas do curso de especialização em enfermagem neonatal da referida instituição. A pesquisa está em fase de
coleta de dados e análise preliminar dos documentos.
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INTRODUÇÃO: Devido ao alto índice de morbi-mortalidade
infantil nos anos 50, tornou-se necessário a criação de
hospitais infantis e enfermarias nos hospitais gerais com
ambiente apropriado. Com isto, era fundamental o desenvolvimento da especialização em enfermagem pediátrica
visando o aperfeiçoamento da assistência no tocante aos
conhecimentos sobre o desenvolvimento físico e mental
da criança desde a concepção até a adolescência (Velloso,
1952). Nos anos 70, dois acontecimentos marcaram o
desenvolvimento da especialidade. Em 1970, foi realizado
o 1º Encontro de Enfermeiras Pediátricas no Estado da
Guanabara (atual município do Rio de Janeiro) com a finalidade de discutir os problemas da assistência à criança, e
em 1972, foi criado o 1º Curso de Especialização em Pediatria e Puericultura na Escola Paulista de Enfermagem
(atual Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo – DE/UNIFESP)-Barbosa (1996). Vale
destacar que, em 1996, ocorreu o 1º Encontro de Enfermagem Neonatológica promovido pelo DE/UNIFESP, que abordou a situação da especialidade e suas perspectivas para
o futuro. O estudo está inserido no Projeto Integrado/ CNPq
– “A institucionalização da enfermagem pediátrica a influência da especialização na prática profissional nos anos
70”. O objeto de estudo é a inter-relação entre a assistência de enfermagem ao recém-nascido e as temáticas das
disciplinas do Curso de Especialização em Enfermagem
Neonatal promovida pelo Departamento de Enfermagem
Materno-Infantil da Faculdade de Enfermagem (FENF) da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no período de 1992 a 1999. Esse recorte temporal se justifica
pela criação e reformulação do referido curso. OBJETIVOS:
descrever a assistência de enfermagem prestada ao
recém-nascido em diferentes cenários; correlacionar a assistência de enfermagem ao recém-nascido com as temáticas das disciplinas do curso de especialização e analisar
a inter-relação entre a assistência de enfermagem ao
recém-nascido e as temáticas das disciplinas do curso de
especialização. Acredito que este estudo possa contribuir
para o ensino dos estudantes de enfermagem quanto à
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mulo precoce do aleitamento materno. Estas são: o período em dieta zero associado ao tempo de nutrição parenteral, o período de assistência ventilatória, a presença
de doença de membrana hialina, sepse, persistência do
canal arterial (PCA) e hipertensão arterial pulmonar. Do
grupo, a média de dias em dieta zero no grupo foi de 2,8
e o tempo médio em nutrição parenteral foi de 9 dias. A
média de dias em assistência ventilatória convencional
invasiva foi de 4,1 dias, já a média de dias em CPAP
nasal foi de 26,6 dias. 68,9% dos recém-nascidos evoluíram com membrana hialina, 72,4% fizeram uso de antibioticoterapia para tratamento de sepse neonatal.
41,3% do grupo tiveram diagnóstico de PCA sendo que
destes 41,7% fizeram tratamento cirúrgico, 10,3% tiveram hipertensão arterial pulmonar. Durante o período de
internação hospitalar são estimulados cuidados voltados
para a estimulação precoce do aleitamento materno.
Dentre os cuidados implementados pela equipe de enfermagem destacam-se o contato direto com a mãe o
mais precoce possível através da posição canguru, estímulo de sução ao seio materno assim que as condições
clínicas permitirem, sucção não-nutritiva durante os procedimentos, estímulo de sucção durante a alimentação
por gavagem e no copinho quando possível. Dos sujeitos
do estudo, 51,7% tiveram alta hospitalar com aleitamento materno exclusivo, 17,3% com aleitamento misto
e 31% com uso de fórmula Láctea. CONCLUSÃO: Apesar
da importância comprovada dos benefícios do aleitamento materno, quando se trata de recém-nascidos prematuros, as dificuldades impõem barreiras a serem
transpostas. Com a implementação de rotinas de humanização da assistência neonatal associada ao incentivo
precoce de sucção e aleitamento materno, observamos
que apesar das diversas intercorrências durante o percurso da internação do recém-nascido prematuro, é possível manter o aleitamento materno exclusivo em parte
considerável deste grupo.
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INTRODUÇÃO: Com o avanço dos cuidados prestados e
das tecnologias utilizadas nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), cada vez mais o limite de viabilidade
se modifica e a sobrevida dos recém-nascidos prematuros é maior. Porém, o prolongado tempo de internação
associado às diversas intercorrências vivenciadas pelo
recém-nascido durante este período, dificultam o sucesso do aleitamento materno nos prematuros extremos.
OBJETIVOS: Descrever o perfil dos recém-nascidos com
peso de nascimento <1500g bem como avaliar a eficácia
dos cuidados de enfermagem promovidos para a estimulação precoce buscando o sucesso do aleitamento materno exclusivo após a alta destes pacientes. MÉTODO:
Através do banco de dados de internação de uma unidade neonatal do Rio de Janeiro, foi realizado um estudo
retrospectivo definindo como população alvo os recémnascidos com peso de nascimento inferior a 1500g no
período de janeiro de 2005 a junho de 2007. Foram trabalhados os dados referentes ao perfil desta clientela, intercorrências durante o período da internação e
performance de sucção e aleitamento materno. As informações foram transcritas para o software Epi-info versão
3.2 para a formulação de tabelas de freqüência e média.
RESULTADOS: No período analisado pelo estudo, admitimos em nossa unidade 29 recém-nascidos com peso
menor que 1500g, sendo 20,7 % com menos de 1000g,
44,8% entre 1000 e 1250g e 34,5% pesavam entre
1250g e 1500g ao nascimento. Destes, 79,3% eram
prematuros com peso adequado para a idade gestacional
(AIG) e 20,7% eram pequenos para a idade gestacional
(PIG). Apesar da prematuridade e do baixo peso de nascimento, 82,7% dos recém-nascidos obtiveram Apgar >7
no 5º minuto. A média de internação deste grupo de
clientes foi de 62,6 dias. Dentre as intercorrências estudadas, destacamos algumas que consideramos afetar diretamente o perfil de sucção e aleitamento materno no
grupo avaliado, pois postergam as condutas para o estí-
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moção. Os dados de freqüência e média foram extraídos
utilizando-se o software Epi-info versão 3.2. RESULTADOS:
No período do estudo houve tentativa de implantação de
PICC em 42 recém-nascidos, 90,5 % com êxito. Do grupo
14,3% pesavam menos que 1000 gramas, 21,4% tinham
entre 1000 e 1500g, 19% entre 1500 e 2000g e 45,3%
pesavam mais de 2000g. 26,2% dos recém-nascidos tinham idade gestacional (IG) menor que 32 semanas, 38,1%
tinham IG entre 32 e 37s e 35,7% IG maior que 37s. Do
total dos casos, tentativas com e sem êxito, em 28,5%
houve relato de dificuldades para a implantação, sendo de
venopunção ou progressão. A média de permanência foi de
8,7 dias, sendo que 73,8% dos casos permaneceram
entre 5 a 15 dias. Os motivos para a retirada foram: 63,3%
eletivamente; 13,1% por fratura do cateter; 10,5% infiltração; 7,9% suspeita de infecção relacionada ao cateter;
2,6% óbito e 2,6% por obstrução. Não houve no período
nenhum relato de complicações mecânicas relativas à utilização do cateter. CONCLUSÃO: Dentro da lógica de um
atendimento humanizado e de qualidade nas unidades neonatais, a incorporação pela equipe de enfermagem da
implantação dos PICC é absolutamente contemporânea.
Esta vem ao encontro dos desejos de melhor atendimento
dos recém-nascidos gravemente enfermos. A utilização do
protocolo de PICC implementado na unidade foi fundamental para a sistematização da assistência de enfermagem.
São definidos cuidados específicos durante a inserção,
manutenção e remoção do dispositivo. Além da técnica de
inserção, acreditamos que a monitorização diária com
avaliação criteriosa e os cuidados para a manipulação e
manutenção do PICC constituem etapa crítica para o sucesso da terapia. O surgimento de novas técnicas gera
um aumento na demanda dos profissionais envolvidos em
aprimorar conhecimentos e melhorar a assistência prestada aos clientes neonatais. A troca de experiências e a
evolução natural da habilidade e do conhecimento favorecem que esse processo seja aprimorado e incorporado
por mais profissionais.
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INTRODUÇÃO: Uma questão relevante no cuidado ao
recém-nascido gravemente enfermo é a garantia do
acesso venoso. A disponibilidade de um acesso venoso seguro que possa permanecer durante um período de tempo
prolongado é muito importante em crianças sob cuidados
de uma unidade de terapia intensiva neonatal. Inúmeras
infusões são necessárias para garantir um bom equilíbrio
hidro-eletrolítico e nutricional. Além da alta osmolaridade
que prejudica o endotélio vascular, a infusão simultânea
de diversas drogas com incompatibilidade inviabiliza a utilização de um único acesso vascular. Os cateteres periféricos têm uma duração curta e possuem limitações no tipo
de medicamento que podem ser neles infundidos. Em paralelo, o desenvolvimento de um cuidado humanizado, visando o manuseio mínimo, limitação da dor e do estresse
dos recém-nascidos tornou-se questão de qualidade da
assistência. A utilização do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) tornou-se um diferencial nas unidades neonatais, entre suas vantagens destacam-se a preservação
da rede venosa periférica, diminuição do número de dissecções venosas, menor manipulação, diminuição do estresse e dor, menor risco de infecção em relação aos
outros dispositivos centrais, elevada relação custo-benefício. O uso do protocolo institucional para utilização de
PICC, além de atender às exigências legais, tem como objetivos uniformizar os procedimentos envolvidos na inserção, manutenção e remoção, auxilia na prevenção e
detecção de complicações e minimiza a ocorrência de infecção relacionada à cateteres. OBJETIVO: Descrever a
experiência do protocolo implementado para utilização do
PICC, pela equipe de enfermagem, nos recém-nascidos
internados em uma UTI Neonatal do Rio de Janeiro. MÉTODO: Estudo de coorte utilizando o banco de dados após
a implantação do protocolo de PICC. Foram definidos como
sujeitos do estudo as crianças internadas no período de
julho de 2006 a julho de 2007 que fizeram uso do PICC,
foram levantados dados relativos ao perfil epidemiológico
dos envolvidos, tempo de permenência e motivos para re-
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laboratório de virologia e relatório de admissão da Unidade
Neonatal para complementação de dados secundários. O
segundo momento antecedia a entrevista onde eram identificadas as mulheres internadas em regime de alojamento
conjunto com seus bebês. E por último, o momento após a
coleta de dados, quando as informações das mulheres entrevistadas eram cruzadas com os dados do relatório do
Centro Obstétrico, com os dados do livro do Laboratório de
Virologia e com o relatório de admissão da Unidade Neonatal. Neste instante, foi descoberto que 7 mulheres entrevistadas constavam no livro de virologia como tendo feito o
teste rápido, logo, foram excluídas e 7 novas entrevistas realizadas. Foi utilizado o programa Epi-Info versão 3.4 para
armazenamento e análise dos dados. Resultados: Foram
entrevistadas 50 mulheres entre 15 e 43 anos, com idade
média de 28,5 anos e mediana igual a 27 anos, sendo que
8 (16%) eram adolescentes. Do total, 32 (64%) mulheres
estudaram entre 8 e 11 anos. Quase metade, 22 (46%)
possuía apenas um filho enquanto as demais possuíam 2
filhos em média. Dentre as que tiveram mais de um filho, a
maioria, 25 (90%) já havia amamentado. Quanto ao tipo de
parto atual, 30 (60%) tiveram cesarianas e 20 (40%) tiveram partos vaginais. Pouco mais que a metade, 12, das 20
mulheres que tiveram parto normal foram ajudadas a amamentar na sala de parto, e 12 destas mulheres amamentaram seus bebês pela primeira vez nos primeiros 30
minutos. No parto cesáreo essa oportunidade foi ainda
menor, 6 das 30 mulheres foram ajudadas a amamentar
na sala de parto e 11 destas amamentaram pela primeira
vez entre 2 e 6 horas após o nascimento do seu bebê. O intervalo de tempo para o início da amamentação variou de
5 a 22 horas e 34 minutos. A média desse tempo foi igual
a 4 horas e 30 minutos. Quando estratificado por tipo de
parto, o tempo médio entre o nascimento e a primeira mamada dos partos vaginais foi de 1 hora 55 minutos, nos cesáreos foi de 6 horas e 29 minutos, as medianas foram 36
minutos e 3 horas respectivamente. Dentre as 12 mulheres
que tiveram parto normal e foram ajudadas a amamentar
na sala de parto, 5 foram ajudadas por enfermeiros, 4 não
lembram quem as ajudou, 1 foi ajudada por obstetra e 2 por
pediatras. Das 6 mulheres que tiveram cesariana e foram
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Em 1992 o Brasil adotou a Iniciativa Hospital Amigo da
Criança (IHAC) como estratégia para aumentar os índices de
aleitamento materno. Este estudo se delimita no 4o Passo
desse Programa (WHO, 1993) cuja recomendação é que
em pelo menos 80% dos partos normais e em pelo menos
50% das cesarianas as mulheres sejam ajudadas a amamentar na 1ª meia hora após o nascimento, de preferência
na sala de parto ou no centro cirúrgico, enquanto mãe e
recém-nato estão alertas e interagindo de forma que o contato pele a pele propicie a primeira sucção de forma natural
e espontânea dentro da primeira hora de vida. Os objetivos
deste estudo são: determinar o tempo médio do nascimento
até a primeira mamada e verificar qual é a relação entre o
tempo médio do nascimento até a primeira mamada entre
puérperas que tiveram parto normal e parto cesáreo. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, tipo estudo de caso, realizada no
Instituto Fernandes Figueira (IFF), realizada no período de
março a maio de 2007. Foram entrevistadas 50 mulheres
com teste HIV negativo, internadas em sistema de alojamento conjunto com seus bebês com Apgar no 5o minuto
acima de 7. As entrevistas foram conduzidas por formulário
semi-estruturado sobre dados reprodutivos maternos e
sobre amamentação dos recém-nascidos durante o período
de internação. Foram feitas mediante assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando a Resolução 196/96, do CNS .O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do IFF. Foi realizado um estudo piloto
para adequação do instrumento e validação das respostas
através de comparações entre as entrevistas com as informações do prontuário. Percebeu-se que a categorização
inicial para se investigar o tempo decorrido do nascimento
à primeira mamada estava inadequada, porque levava a
perda de dados significativos referentes ao intervalo de
tempo para valores maiores de trinta minutos e menores
ou iguais a uma hora. Para solucionar este problema optouse por questionar a hora exata da primeira mamada. A seleção para inclusão das participantes no estudo foi feita em
3 momentos: primeiro através da análise de documentos a
fim de pré-selecionar as mães. Foram analisados 217 prontuários, relatórios de partos do Centro Obstétrico, livros do
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ajudadas a amamentar no centro obstétrico, 3 foram ajudadas por enfermeiros, 2 por pediatras e 1 não lembra qual
foi o profissional que a ajudou a amamentar. E estudo verificou que o 4º passo da IHAC não está sendo cumprido
em sua plenitude. E mulheres que tiveram parto normal
foram mais ajudadas a amamentar na sala de parto e começaram a amamentar mais cedo que as que tiveram cesariana. É importante ressaltar que apesar do IFF atender
casos de risco fetal, isto não influenciou no estudo, pois só
foram incluídos mães e bebês sem intercorrência. É importante salientar que o cumprimento do 4o Passo da IHAC é
necessário para a manutenção do título Hospital Amigo da
Criança. Concluímos que o papel da equipe de saúde para
o início precoce da amamentação é muito importante, e
neste estudo ficou nítido que essa também é uma responsabilidade assumida pela enfermagem, visto que das 18
mulheres que amamentaram na primeira meia, 8 foram ajudadas por enfermeiros. Para que este problema seja solucionado não basta a Instituição proporcionar cursos de
capacitação, é preciso que os profissionais de saúde sintam-se co-responsáveis pela causa da amamentação, pois
assim, certamente estaremos ajudando a mulher, a criança,
a família, a sociedade e quiçá o planeta.
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dos em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 196, de 10/10/1996. O cenário do estudo
foi a Seção do Berçário Anexo à Maternidade do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo que é composto por 63 leitos e cinco setores:
baixo, médio e alto risco, UTI e isolamento. Participaram do
estudo oito enfermeiras que atuavam no mínimo há seis
meses na unidade neonatal. A coleta de dados ocorreu no
período de agosto a novembro de 2005, por meio de entrevista semi-estruturada, gravada, as quais foram transformadas em narrativas ao utilizar as etapas de transcrição,
textualização e transcriação. Para a análise dos dados foi
empregada a técnica de análise de conteúdo e o referencial
teórico para a interpretação dos resultados pautou-se nos
temas qualidade de serviços de saúde, educação e avaliação em saúde. RESULTADOS: Das narrativas emergiram
quatro categoriais: A dimensão de estrutura, processo e resultado na alta do RN; A comunicação na alta: da expressão
do conteúdo ao modo de fazer; A interface com a Clínica
Obstétrica: o contraste revelado; Avaliação do processo fundamentada na experiência do enfermeiro. Na primeira categoria de acordo com Donabedian(5) os enfermeiros
avaliam a escassez de recursos humanos, a estrutura organizacional e a inadequação dos recursos físicos como os
principais elementos dificultadores. As atividades de orientação de alta estão restritas a organização dos papéis e
todas as informações são transmitidas aos familiares no
momento da saída. Os enfermeiros resgatam as conseqüências e implicações da assistência, traduzidas pelos
seus desejos de melhoria na sua atuação. Inexiste um plano
sistematizado quanto a orientação aos pais de como cuidar
do filho. A comunicação dirigida para as orientações em
saúde ocorre de maneira rotineira, conforme solicitação
materna, e o conteúdo da informação é pautado no referencial de cada enfermeiro, o que favorece o desencontro das
informações. As falas dos enfermeiros trazem o desconhecimento em relação às atividades desenvolvidas junto ao
binômio mãe e RN de baixo risco na Clínica Obstétrica, o
que evidencia a falta de articulação e comunicação entre os
profissionais de enfermagem. Também relatam a dificuldade de acompanhamento da amamentação do RN de
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INTRODUÇÃO: A assistência à saúde da mulher e do recémnascido (RN) vem sendo objeto de discussões entre profissionais de saúde, conscientes da sua responsabilidade
quanto à qualidade do atendimento prestado a este contingente populacional. O planejamento é um elementochave no preparo para a alta hospitalar, pois levanta os
aspectos relevantes ou principais do paciente e família. O
trabalho em equipe, também assegura a continuidade do
cuidado após a alta hospitalar, já que a integração das
ações culminam na educação da família nos aspectos básicos do cuidado. (1) No que se refere ao RN prematuro
e/ou portador de patologias observa-se que a maior parte
das instituições privilegia a dimensão biológica no cuidado,
em busca da estabilidade do quadro clínico e aplicação das
terapêuticas. Apesar de longos períodos de internação, programas referentes à manutenção do vínculo, aleitamento
materno e educação em saúde são mantidos em segundo
plano. Os serviços de saúde mostram um discurso que sinaliza para a inserção da família no cuidado neonatal, mas
a efetivação da assistência é dificultada pela escassez de
recursos, filosofia implantada, ausência de sensibilzação e
instrumentalização dos profissionais de saúde para atender
as necessidades advindas do processo de trabalho.(2) Fonseca(3) ao perceber a preocupação dos pais diante da falta
de padronização das informações desenvolveu uma cartilha
educativa para o treinamento de mães tendo em vista a alta
hospitalar do filho prematuro. O material didático-instrucional modifica a prática de Educação em Saúde e auxilia a
mãe na memorização dos conteúdos aprendidos. OBJETIVO:Compreender a vivência dos enfermeiros na alta hospitalar dos RNs internados no Berçário de um hospital de
ensino. METODOLOGIA: Optou-se pela abordagem qualitativa por considerá-la o método que possibilita adentrar no
cotidiano do trabalho do enfermeiro e conhecer a forma
com que este profissional compreende e manifesta sua realidade. Nessa abordagem, o pesquisador busca compreender e expor a dinâmica das relações sociais ao trabalhar
com a experiência e com a cotidianidade. Ao buscar a compreensão e a explicação dos fenômenos ocupa-se com o
universo dos significados, crenças, valores, atitudes e hábitos dos indivíduos.(4) Os aspectos éticos foram respeita-
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baixo risco, e o primeiro contato com a mãe ocorre muitas
vezes no momento da alta. Os enfermeiros refletem a necessidade de capacitação profissional como meio para a
melhoria da qualidade assistencial e sugerem que a organização e a conferência dos impressos poderiam ficar sob
responsabilidade de outro profissional, cabendo aos enfermeiros o desenvolvimento de seu papel educativo na orientação da família. CONCLUSÕES: A alta hospitalar do RN é
um processo constituído por um conjunto de etapas que
envolvem o planejamento, o preparo dos pais para o cuidado, o registro de dados, e o encaminhamento para o seguimento de puericultura, contudo, os enfermeiros deste
estudo a vivenciam de maneira ritualizada, característica
do modelo funcional do trabalho e desvinculada da dimensão educativa em saúde. Apontaram as limitações no processo de alta como a escassez de recursos humanos, a
falta de um programa educativo voltado para a alta durante
a internação do RN e a comunicação ineficaz entre os profissionais de saúde do Berçário e da Clínica Obstétrica.
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manejo da dor causada pela aplicação da vacina BCG-ID
no recém-nascido, a partir da Escala de NIPS (Escala de
Dor Neonatal) e, Específico: Identificar quais são as reações
fisiológicas e comportamentais apresentadas pelo recémnascido submetido ao procedimento de vacinação do BCGID, concomitantemente à amamentação, tendo como
parâmetros de avaliação o padrão respiratório, a expressão
facial, o choro, a movimentação de braços e pernas e o estado de alerta. Realizou-se um estudo experimental, prospectivo e de abordagem quantitativa. A população-acessível
foi composta de 96 RNs internados em regime de Alojamento Conjunto, sendo distribuídos aleatoriamente em dois
grupos; experimental, no qual, durante a aplicação da vacina BCG-ID as mães estavam amamentando seus filhos, e
controle, no qual as mães não estavam amamentando seus
filhos. A fim de garantir o cumprimento das questões éticas
em pesquisa, conforme preconizado pela Resolução
196/96, foi apresentado um Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido para as mães que compuseram a populaçãoacessível. Os resultados da Escala de NIPS mostraram que
95,6% dos RNs do grupo experimental não sentiram dor
durante o procedimento, enquanto 94,1% do grupo controle
demonstraram essa sensação. Assim, os resultados apontam para o fato de que existe uma relação direta entre o
manejo da dor do RN quando ele está sendo amamentado
ao peito de sua mãe, durante a administração da vacina
BCG –ID, fato que confirmou o pressuposto lançado neste
estudo. Este evento, especificamente no procedimento descrito, desencadeia repercussões em todos os aspectos que
envolvem a questão da dor, quais sejam: o neonato, a
mãe/família, a equipe de enfermagem e o Estado. Com relação ao neonato, a associação da amamentação à aplicação da vacina, desloca, de alguma maneira, o sentido da
dor da criança, mantendo-a em um estado confortável, não
apresentando um conjunto de reações suficientes para indicar a presença de dor. Esta situação de analgesia do bebê
leva à minimização do estresse da mãe por não visualizar
em seu filho as reações características de um procedimento
doloroso, deixando-a emocionalmente confortável. Assim,
a amamentação coloca mãe e bebê nas melhores condições físicas e emocionais, facilitando a aplicação da vacina
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O interesse em realizar este estudo com a temática amamentação no manejo da dor do recém-nascido (RN) surgiu
durante a prática da aplicação da vacina BCG-ID, onde verificou-se que a administração da vacina no recém-nascido
impõe uma experiência desconfortável e/ou dolorosa ao
bebê e, algumas vezes, assustadora para a mãe. Durante
a realização deste procedimento, os comportamentos que
mais são observados nos bebês são: “fácies” de incômodo/aflição, retração do braço e choro. Já com relação
às mães, era observado, algumas vezes, o seu choro na
hora do procedimento, o que dificultava a aplicação da vacina, pois, ao desestruturar-se emocionalmente, ela não
conseguia segurar o bebê adequadamente. Nesse ponto,
vale ressaltar que para poupar a mãe do sofrimento em ver
seu filho chorando pela dor provocada pela inserção da
agulha em seu corpo ou, até mesmo, para facilitar o processo de trabalho, a equipe de enfermagem priorizava a
presença de outra pessoa para acompanhar a criança durante a vacinação. No entanto, certa vez, ocorreu a situação
de uma mãe que esperava na fila, começar a amamentar
o seu filho. Ao chegar a sua vez de ser atendida foi perguntado se gostaria que outras mães passassem na sua frente
para que ela pudesse terminar de amamentar calmamente,
ao que ela respondeu que não, informando que o seu bebê
poderia ser vacinado naquele momento, durante a amamentação. Então, durante a aplicação da vacina, foi observado que o bebê reagiu com uma característica facial de
dor pouco expressiva, não chorou e não se movimentou,
apenas continuou a mamar. A partir dessa situação, começamos a reproduzi-la, propondo que as mães entrassem
para vacinar com a criança sendo amamentada, embora o
modelo vigente não fosse esse. Diante disso, foi verificado
que, quando a vacinação era realizada durante a amamentação, após estabelecida uma boa pega do bebê ao seio
materno, havia a minimização do efeito estressante deste
procedimento tanto para o bebê quanto para a mãe. Esta situação era evidenciada pela ausência do choro do bebê e,
conseqüente relaxamento das mães ainda nas filas de espera, o que facilitava a aplicação da vacina. A partir do exposto, pretendemos alcançar os seguintes objetivos; Geral:
Demonstrar a relação existente entre a amamentação e o
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pela equipe de enfermagem, tendo em vista a imobilidade
do braço do bebê, e o auxílio da mãe para o posicionamento
e manutenção do bebê imóvel. Levando em consideração
que a via intradérmica de administração do BCG é considerada uma técnica de difícil aplicação, a criação de um suporte que mantenha o bebê com o braço imóvel, facilita a
equipe de enfermagem a realizar a técnica de maneira adequada, minimizando o risco de efeitos adversos e maximizando a indução de resposta imunológica protetora de
forma eficiente. Todo este contexto traz ainda como benefício o incentivo ao aleitamento materno e à presença da
mãe no ambiente de vacinação, de forma que participe ativamente do cuidado com seu filho. Neste momento, é possível, além de fortalecer o vínculo mãe-filho, incentivar as
práticas de educação para a saúde, salientando-se a prática
do aleitamento materno. Neste contexto, ficam claros os
benefícios da associação da amamentação com a administração da vacina BCG-ID não só, no que tange a minimização da dor/desconforto para a área materno-infantil, como
também, no que tange os reflexos do efeito desta correlação na área da saúde pública. Isso nos permitiu concluir
que a amamentação representa uma ação ideal no manejo
da dor, porque, ao contrário de muitas drogas, possui uma
ação rápida, é de fácil administração, sem custo operacional, sem efeito colateral e tendo apenas como efeito resolutivo, a aplicação da vacina sem trauma para o neonato,
para a mãe/família, para a equipe de enfermagem, e para
o Estado, configurando-se assim, como a base para a integralidade do cuidado em Saúde Pública, durante a aplicação da vacina BCG-ID.
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E NÃO PARTICPANTES DO MÉTODO MÃE CANGURU
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afetivo e da confiança familiar para o cuidado da criança;
melhor controle térmico; menor número de apnéias e respirações periódicas; melhores níveis de oxigenação; maior
qualidade de sono e repouso; incremento de peso corporal
mais rápido; diminuição do estresse; maior tempo de aleitamento materno; oportunidades de enriquecimento sensorial e vestibular-proprioceptivas com repercussão direta
no neurocomportamento. O presente estudo reconhece a
integração dos diversos benefícios e foca sua atenção no
desenvolvimento posterior da criança, com o seguinte objetivo: comparar o desenvolvimento de lactentes participantes e não participantes do Método Mãe Canguru.
Trata-se de uma pesquisa de campo desenvolvida a partir
de dados coletados junto a uma instituição hospitalar pública da cidade de São Paulo onde foram selecionados os
sujeitos dos estudos. Os critérios de inclusão dos dois grupos amostrais integrantes foram: GRUPO 1 PARTICIPANTES DO MÉTODO MÃE CANGURU – ter sido prematuro
e/ou de baixo peso, ter utilizado o Método Mãe Canguru,
ser lactente, ter o consentimento livre e esclarecido do
responsável legal para a participação no estudo; GRUPO
2 NÃO PARTICIPANTES DO MÉTODO MÃE CANGURU –
ter sido prematuro e/ou de baixo peso, não ter utilizado
o Método Mãe Canguru, ser lactente, ter o consentimento
livre e esclarecido do responsável legal para a participação no estudo. A amostra foi constituída de 30 lactentes,
sendo 15 participantes do Método Mãe Canguru e 15
não participantes do Método Mãe Canguru. Aplicou-se o
Teste de Denver II para avaliar o desenvolvimento dos
lactentes, sendo este um teste de triagem que leva em
consideração o avanço da idade e avalia quatro áreas de
desenvolvimento: motor-grosso, motor-adaptativo, linguagem e pessoal-social. Os resultados foram analisados, agrupados e apresentados em forma de gráficos,
utilizando-se a estatística descritiva. Identificou-se uma
tênue diferença no desenvolvimento entre ambos os grupos. Assim, concluímos que o Método Mãe Canguru é
uma tecnologia de assistência importante, porém, o contexto proporcionado à criança ao longo de toda a sua infância é elemento primordial para o seu contínuo
desenvolvimento.
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O Método Mãe Canguru, tecnologia de assistência direcionada a recém-nascidos de baixo peso e prematuros, surgiu
na década de 70 em Bogotá na Colômbia. No Brasil, os
primeiros serviços que aplicaram o Método Mãe Canguru
foram o Hospital Guilherme Álvaro em Santos e o Instituto
Materno Infantil de Pernambuco. A partir desse momento
houve uma notável expansão do Método Mãe Canguru no
país, o que contribuiu para a sua definição como uma política pública. No ano de 2000, O Ministério da Saúde preconizou as Normas de Atenção Humanizada ao
Recém-nascido de Baixo Peso, iniciando a implantação em
unidades médico-assistenciais integrantes do Sistema
Único de Saúde, centros de referência, unidades de terapia
intensiva neonatais, maternidades e berçários dos hospitais.O método pode ser dividido em três etapas: a primeira
compreende o período após o nascimento do recém-nascido de baixo peso que, impossibilitado de ir para o alojamento conjunto, necessita de internação na unidade.A mãe
recebe orientações específicas sobre os cuidados a serem
tomados com ela e com o bebê, além do estímulo dado
aos pais para entrarem na unidade intensiva ou de cuidados intermediários, participação nos cuidados do bebê e
início do contato pele-a-pele com a criança desde que as
condições clínicas o permitam.Trabalha-se também nesta
etapa o estímulo à lactação.Os primeiros cinco dias após
o parto devem ser utilizados para os ensinamentos à mãe
e a família; Na segunda etapa, o recém-nascido encontrase numa situação clínica estável, com ganho de peso regular de pelo menos 15g/dia por no mínimo três dias e
tem peso superior à 1250g.Nessa etapa, a posição canguru é realizada pelo maior tempo possível se houver interesse da mãe em permanecer com seu filho. A vigilância
e o apoio da equipe de saúde são fundamentais para o sucesso do projeto; A terceira etapa consiste no adequado
acompanhamento da criança no ambulatório após a alta,
que só pode ocorrer se o recém-nascido estiver com um
peso mínimo de 1500g, clinicamente estável e ganhando
peso em aleitamento materno exclusivo. A vivência das
três etapas preconizadas repercute benefícios tanto para
a criança como para a mãe/família. Em relação à criança
destacam-se os seguintes benefícios: aumento do vínculo
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sença de rotina/protocolo de enfermagem escrito. As idades
variam entre 24 a 46 anos, atuação de 9 meses a 20 anos
e tempo no setor de 1 mês a 10 anos para os Enfermeiros.
Constatou-se que os locais de atuação na área de Enfermagem, estavam distribuídos da seguinte forma: Enfermaria
de pediatria (4), Emergência pediátrica (1), Centro obstétrico
(1), Supervisão (1), Clínica médica (2), UTI neonatal (9). Dos
entrevistados, 8 sabiam da existência do protocolo/rotina
escrita, 7 dos cuidados diferenciados para determinado tipo
de fototerapia, 3 dos cuidados específicos ou diferenciados
para RN pré-termo. Nesses setores, podemos encontrar a
fototerapia convencional e o bilispot. Porém na maternidade, utiliza-se um outro tipo de fototerapia, denominada
fotão, que não está disponível no mercado, e foi uma adaptação da convencional, sendo utilizada exclusivamente na
UI, em RNs a termo, com peso superior a 2.500g. As unidades temáticas que emergiram dos discursos dos profissionais da equipe de Enfermagem entrevistados, deram
origem a duas categorias. Desta forma, foi possível apreender, através dos discursos transcritos, quais e como são realizados os cuidados relacionados ao RN em fototerapia; os
cuidados relacionados ao aparelho de fototerapia; às orientações dadas aos pais; as orientações dadas pelo enfermeiro à sua equipe, como competência profissional; os
fatores dificultadores relacionados a fototerapia e a importância da sistematização do processo. Categria um, as técnicas determinadoras de um cuidado de enfermagem ideal
na fototerapia. Os sujeitos destacaram os cuidados relacionados ao RN em fototerapia, desde o início, da hora que foi
prescrito, como durante todo o tratamento, revelando os
aspectos que propiciam uma melhor eficácia terapêutica e
aqueles que impedem ou diminuem o processo. Nesta categoria emergiram várias unidades de registro, dentre os
quais podemos citar: proteção ocular, exposição corporal,
Interrupção mínima, queimadura na pele, mudança de decúbito, hidratação, controle térmico, eliminações, exame físico, distância, radiãncia, orientações, fatores dificultadores,
tomada de decisão e o protocolo. Categoria dois, a inserção
dos pais no cuidado da criança em fototerapia. As orientações são importantes para a compreensão de todo o processo terapêutico, assim como, os cuidados relativos a este.
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INTRODUÇÃO: A motivação para a realização deste estudo
surgiu a partir da vivência enquanto acadêmicas bolsistas
de um projeto de extensão por um período de dois anos,
no qual tivemos a oportunidade de realizar consultas de enfermagem ambulatorial ao recém-nascido (RN) em um Centro Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Nestas, um
grande número de crianças chegavam à primeira consulta
apresentando icterícia. Outro fator foi o nosso primeiro contato com RNs submetidos à fototerapia em uma maternidade localizada no município do Rio de Janeiro, onde
pudemos observar que os cuidados prestados a estes
bebês eram realizados, quase que integralmente, por suas
mães e que estas não eram supervisionadas e nem mesmo
orientadas pela equipe de enfermagem. Desta maneira,
esta pesquisa possui como objeto de estudo a assistência
de enfermagem prestada ao RN submetido à fototerapia.
OBJETIVO: Descrever como é realizada a assistência de enfermagem ao RN submetido à fototerapia, a partir da vivência do profissional enfermeiro. METODOLOGIA : Para a
realização desse estudo compreensivo-descritivo, optamos
pela abordagem qualitativa de pesquisa, à luz da análise
de conteúdo. Os sujeitos deste estudo foram 09 enfermeiros dos setores de Unidade Intermediária Neonatal (UIN) e
Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), de um
hospital universitário e de uma maternidade pública, localizados na cidade do Rio de Janeiro. Os critérios para inserção no estudo foram ter prestado ou estar prestando
cuidados aos RNs submetidos ao tratamento fototerápico,
independente do tipo de icterícia, do tempo de exposição e
do tipo de equipamento utilizado. Nesta pesquisa, utilizouse como instrumento para coleta de dados entrevistas
semi-estruturadas com os enfermeiros, no período de
agosto a novembro de 2005. A análise do conteúdo de tais
falas foi desenvolvida através da técnica de análise temática, a qual seguiu as diferentes fases, organizando-se em
torno dos três pólos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência
e a interpretação. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Em relação
a caracterização dos sujeitos e das unidades encontramos
as seguintes variáveis: idade, tempo e local de atuação,
tempo no setor, tipos de fototerapia utilizadas no setor, pre-
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Elas também reduzem a ansiedade dos familiares, principalmente, os pais dos RNs submetidos à fototerapia, além
de inseri-los no processo de cuidar de seu bebê. Para a
mãe, que geralmente está presente nesta unidade, ver seu
bebê neste tipo de tratamento pode ser extremamente perturbador, podendo causar, o aumento da ansiedade, além
de interferir no processo de ligação do binômio mãe/filho.
Ao enfermeiro cabe, explicar aos pais deste RN submetido
à fototerapia, da melhor maneira possível, com linguagem
apropriada; esclarecendo todas as dúvidas decorrentes do
tratamento com fototerapia, além de incentivar essa família
a permanecer junto ao RN, com o intuito de aproximá-los,
visando mesmo que com dificuldades, a manutenção do
vínculo afetivo. CONSIDERAÇÔES FINAIS: Através desse estudo foi possível conhecer os cuidados que são realmente
realizados pelos enfermeiros durante a assistência prestada
ao recém-nascido submetido à fototerapia. Além disso, foi
possível observar nesse estudo as contradições entre o
conteúdo científico das entrevistas e o referencial teórico
utilizado para embasar os cuidados realizados e até mesmo
entre as diversas falas dos enfermeiros. Tal fato nos faz crer
que está ocorrendo um déficit no processo de “reciclagem”
do conhecimento de alguns profissionais, podendo acarretar em graves conseqüências para a saúde desse recémnascido, já que muitas condutas antigas e errôneas ainda
estão sendo passadas de profissional a profissional. Recomendamos uma política de educação continuada, que privilegie o processo de capacitação, atualização dos
enfermeiros que atuam nas unidades citadas, oferecendo
oportunidades concretas para que o desenvolvimento deste
profissional impulsione transformações rumo a uma assistência com qualidade.
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RNs e após este valor elevou-se para 17(85,0%). Segundo
Guinsburg 4, existe um choro específico de dor, que evidencia-se com aumento do timbre do som por ele emitido.
O choro ocorre também alterações do padrão respiratório,
sendo caracterizado como uma variável de dor. No presente
estudo na categoria respiração, encontrou-se: antes da
punção 10(50,0%) com padrão respiratório dentro da normalidade e após somente 03(15,0%) dos recém-nascidos
mantiveram este padrão; A alteração de padrão respiratório
evidenciada por dispnéia, taquipnéia e queda de saturação
de oxigênio antes observo-se sua presença em 10(50,0%)
da amostra, ao passo que, após 17(85,0%) dos bebês
apresentaram alteração do padrão respiratório. Quanto à
categoria movimentos de membros-superiores Observouse que dos 20 recém-nascidos avaliados antes do procedimento de punção 10(50,0%) apresentaram os braços
relaxado-estendidos, e após apenas 01(05,0%) manteve
esta apresentação. Já com os braços retraídos-flexionados
antes o índice foi de 10(50,0%) e após foi de 19(95,0%), o
que de acordo com a interpretação da NIPS, codifica a presença de dor. No que se refere aos movimentos das pernas,
antes do procedimento de punção 10(50,0%) apresentaram
as pernas relaxado-estendidos, e após apenas 03(15,0%)
mantiveram esta posição. Já com as pernas retraídos-flexionados antes o índice foi de 10(50,0%) e após foi de
17(85,0%).A movimentação corporal não aparece só em
reação à dor, mas pode ser obtida também diante de outros
estímulos desagradáveis, porém não dolorosos. Assim, embora o recém-nascido movimente tronco e membros
quando tem dor, este achado não pode ser utilizado como
índice único da existência do fenômeno doloroso. GUINSBURG,1996.Na categoria comportamento do RN que varia
de dormindo/ acordado e tranqüilo a agitado/ inquieto,
antes da punção o número foi de 07(35,0%) dormindo/
acordado e tranqüilo e após 02(10,0%) mantiveram o padrão, já apresentado agitação/ inquietação antes o índice foi
de 13(65,0%) a após observou-se 18 (90,0%) apresentaram-se inquietos, sendo os dados desta categoria considerados significativos através do teste de Kruskal-Wallis,
onde o valor de P obtido foi de 0,047, estatisticamente
significativo, com =5%. No Score final de interpretação
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INTRODUÇÃO: A dor foi conceituada, em 1986, pela Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) como uma
“experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais ou descrita em termos
de tais lesões”.¹ Desta forma é indispensável a avaliação da
dor através de um instrumento validado, como por exemplo
a Neonatal Infant Pain Score (NIPS) onde as quais fudamentam-se na modificação de determinadas expressões
comportamentais, após um estímulo doloroso.² São inúmeras as escalas validadas para avaliação da dor dentre elas
a NIPS, que é composta por seis indicadores de dor, cinco
comportamentais e um fisiológico, incluindo a expressão
facial, o choro, a movimentação de braços e pernas, o estado de sono / alerta e o padrão respiratório,3 A NIPS é
uma escala validada mundialmente.4 OBJETIVOS Identificar
os níveis de dor em recém-nascidos (RNs) frente ao processo de punção arterial através da escala para avaliação
da dor (NIPS)e Validar a utilização da NIPS para avaliação da
dor em recém-nascidos. METODOLOGIA: O método de pesquisa utilizado foi o quantitativo, o estudo foi realizado em
um hospital geral, filantrópico e de ensino da região do
Grande ABC, na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A
análise dos dados foi realizada através do Software estatístico, Epi-info, versão 6.0, considerou-se para significância
estatística o valor de p< 0,05. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em vista a categoria expressão Facial avaliada antes
e após o procedimento de punção, tendo como instrumento
de mensuração da dor a NIPS, Observou-se que dos 20
RNs que foram submetidos ao procedimento, antes da punção 08(40,0%) apresentaram a expressão facial relaxada e
após apenas 02(10,0%) a mantiveram, já a “careta” demonstrando alteração da expressão facial, antes observaram-se 12 (60,0%) bebês com careta, número que subiu
para 18(90,0%) após o procedimento, evidenciando a presença de dor.Frente aos dados descritos observa-se que a
mímica facial parece ser um instrumento válido para a avaliação da dor aguda no recém-nascido. 5 No que se refere
a categoria de classificação do choro, nota-se que antes do
procedimento 08 (40,0%) não apresentaram choro, índice
que caiu para apenas 03(15,0%) após a punção; Já a presença de choro antes pode ser observada em 12(60,0%)
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da NIPS que considera a presença de dor com valores
acima de “3”, pode-se observar no presente estudo os seguintes dados: Score total de “0-3”, antes da punção arterial foi observado em 10(50,0%) bebês, e após o
procedimento restaram apenas 02(10,0%) dos bebês que
mantiveram o valor, ao passo que com Score total de “4-7”,
observou-se antes 10(50,0%) e após 18(90,0%), indicando
a presença de dor. Esse estudo confirma o padrão de respostas comportamentais exibido pelos recém-nascidos
após um estímulo doloroso, colaborando para a validação
da NIPS e para a avaliação da dor no neonato. CONCLUSÃO: A NIPS constitui-se em instrumento adequado para
avaliação da dor no RN.Após a apresentação dos resultados
deste estudo a instituição onde foram coletados os dados
implantou efetivamente a NIPS na unidade neonatal.
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científico, capacidade para considerar, compreender e agir
em relação ao outro. OBJETIVO: Compreender como se dá
a interação da família com o recém-nascido prematuro no
domicílio, nas primeiras semanas após a alta hospitalar.
METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa que adotou o Interacionismo Simbólico como referencial teórico e a Teoria
Fundamentada nos Dados como referencial metodológico,
realizada num hospital e maternidade pública de São Paulo.
Sujeitos: cinco famílias de recém-nascidos prematuros que
vivenciaram a internação do bebê na UTIN. Os dados foram
coletados por meio de observação participante realizada no
domicílio, após a alta hospitalar e entrevistas semi-estruturadas iniciadas com a pergunta “Conte-me como está
sendo a interação da família com o recém-nascido prematuro em casa”. A análise dos dados deu-se concomitante à
coleta dos mesmos, percorrendo as seguintes etapas: Codificação aberta,.Categorização e Codificação Teórica, até a
saturação dos dados e a compreensão do fenômeno (4).
RESULTADOS A análise comparativa dos dados permitiu
compreender que a interação estabelecida pela família com
o recém-nascido prematuro no domicílio é um processo dinâmico, permeado de momentos felizes, porém trabalhosos
e amedrontadores, que determinam sentimentos de realização, alegria, felicidade, ansiedade, medo e demandam
grande responsabilidade. Ela se inicia antes da gestação,
pois a família espera ter um filho, porém tem que superar
barreiras, como a doença da mãe. Com a interrupção do
período gestacional, a mesma concretiza o desejo de ter
um bebê, embora este seja prematuro. Seu nascimento faz
com que a família viva dias difíceis, com a internação do
filho na UTIN, mas com a evolução positiva do estado clínico
do bebê, a interação da família com o mesmo vai se intensificando. É o momento em que a mãe fica mais próxima do
filho e começa a realizar os cuidados, ainda no hospital, estendendo-se até o domicílio após a alta hospitalar. Cada
membro da família tem uma forma diferente de interagir
com o recém-nascido, sendo que a mãe demonstra ser
ativa no papel de assumir os cuidados do filho, desde os
primeiros momentos. Ela desenvolve um novo olhar sobre
a situação, idealizando um futuro para o filho, cheio de realizações e espera que ele cresça saudável e tenha uma
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INTRODUÇÃO: A literatura tem enfatizado a importância da
participação dos pais nas Unidades de Terapias Intensivas
Neonatais (UTIN), para a promoção do crescimento e desenvolvimento físico e emocional do prematuro e estabelecimento do vínculo com a família. No advento da assistência
neonatal, as mães eram bem vindas nessas unidades, auxiliando nos cuidados do filho. Pierre Budim, considerado o
primeiro perinatologista da era moderna, reconhece em seu
livro “The Nursling ”, publicado em 1907, que as mães perdiam o interesse nos filhos quando não podiam cuidar
(1).Com o avanço e a sofisticação da tecnologia houve um
afastamento da família deste cuidado, pois o mesmo tornou-se cada vez mais complexo, exigindo conhecimento
especializado tanto para o manejo dos equipamentos, como
para o manuseio do próprio corpo do recém-nascido. Esta
situação foi ainda reforçada pela crença que a presença da
família poderia aumentar o risco de infecção hospitalar e
pela postura da equipe de saúde que passou a priorizar
apenas o cuidado do bebê prematuro, relegando a assistência à sua família. De acordo com a concepção interacionista, a família é composta por membros em interação
entre si e com os elementos presentes nas experiências
que vivencia; a família atribui significados a essas experiências; os significados resultam das interações que a família tem com os elementos presentes na experiência (2).
Estudos têm sido realizados sobre o impacto da participação das mães no cuidado ao recém-nascido prematuro e
sobre as condições para que se dê essa participação. Um
deles buscou conhecer o desejo materno de cuidar do bebê
recém-nascido na UTIN, quais os cuidados que gostariam
de prestar e qual o auxílio requisitado para inseri-las no cuidado. As mães referiram a vontade de prestar cuidados a
seus bebês como: trocar fraldas, dar banho, limpar os olhos,
por roupas, segurar a cabeça, mexer na perna, cortar as
unhas, limpar o ouvido e passar pomada. Para as mães o
fato de poder estar perto do bebê, envolve sentimentos de
bem estar, alívio, alegria e medo. Relataram, porém, a necessidade de receber orientação, apoio, auxílio e refeição
para permanecerem um maior tempo na UTIN, e assim concretizar os seus desejos (3). Para cuidar da família, é necessário ao enfermeiro sensibilidade, dedicação, conhecimento
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vida social diferente dela. Porém, deixa de ter vida própria
para dedicar-se ao filho e mesmo recebendo apoio de toda
a família, que o acolhe com amor e carinho, nem sempre
consegue delegar o cuidado. O estudo também revelou a
importância da assistência de enfermagem à família, no
sentido de prepará-la para o cuidado do bebê. Esta vivência está expressa nas sete categorias temáticas: Realizando um sonho, Vivendo dias difíceis de hospitalização,
Acolhendo o bebê com amor e carinho, Assumindo o cuidado do bebê, Tendo esperança, Mudando seu modo de
ser e Sentindo-se recompensada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Tais resultados poderão subsidiar a equipe de enfermagem com um novo olhar para a família do
recém-nascido prematuro, por revelar sua interação com
o bebê nas primeiras semanas extra - hospitalar, possibilitando implementar ações eficazes, visando o cuidado de
enfermagem no seguimento de crianças prematuras. Conforme os pressupostos da Teoria Fundamentada nos
Dados, os conceitos emergidos podem ser aprofundados,
para que o fenômeno estudado seja melhor compreendido,
permitindo a construção de um modelo teórico.
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meio de entrevista individual semi-estruturada e analisados
segundo a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2002).
RESULTADOS: A equipe quando questionada sobre o significado da dor, demonstraram através dos relatos que ficam
tristes quando observam a dor da criança. Alguns classificaram a dor como física e psicológica, sendo influenciada
por aspectos físicos, psicológicos e sociais. Outros descreveram a dor como imensa, insuportável, constante e inexplicável. Afirmaram ainda, ser um mecanismo de defesa e
acreditam que a dor é contínua mesmo após medicação.
Quando questionamos como a equipe se sente frente à dor
provocada pela queimadura, relataram sentirem tristeza
(44%); pena (14%); sentirem-se mal (14%); também sentir
dor (14%) e outros tentam fazer o mais rápido ações de
cuidado para que a dor acabe logo (14%). Para identificarem se a criança sente dor, estes profissionais as questionam (5%); dizem perceber através do olhar (5%); percebem
que a criança está gemente (5%); por movimentos corporais (14%); pela expressão facial (14%); através de queixas
(19%) e devido choro (38%). Ao questionarmos se a equipe
de enfermagem avalia a dor da criança, foram unânimes
ao responder que não utilizam escalas, o fazem de forma
empírica. Procuramos saber, como estes profissionais minimizam ou tratam a dor da criança, obtivemos as respostas: 5% cantam; 5% incentivam a participação no
procedimento; 11% conversam; 16% mudam o posicionamento; 16% brincam e 47% medicam conforme a prescrição médica. Ao perguntarmos se a equipe de enfermagem
administra medicamentos antes dos procedimentos dolorosos, todos os membros responderam que sim, citando a
via oral como a mais utilizada, variando entre vinte a sessenta minutos antes dos procedimentos. Com relação aos
cuidados realizados após administrar a medicação, tivemos
as seguintes respostas: 33% questionam a criança; 33% a
observam e 34% verificam os sinais vitais. Finalizando,
questionamos a equipe se registram os cuidados prestados
para amenizar ou sanar a dor, sete responderam que sim e
dois disseram que não. CONCLUSÃO: Os resultados do estudo mostram que alguns dos profissionais de enfermagem
não definem a dor de forma clara e objetiva, relatando-a
através de sentimentos. Para outros, o significado é inexpli-
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INTRODUÇÃO: A criança em situação de queimadura enfrenta a hospitalização como uma situação desencadeadora
de angústia e sofrimento, luta contra o desconforto físico
inicial, a dor, os problemas psicológicos imediatos e tardios.
Lesões por queimaduras são consideradas um dos traumas
mais dolorosos, quando associadas ao grande número de
procedimentos que as crianças são submetidas durante
sua hospitalização. A enfermagem participa ativamente do
processo que envolve a dor em uma Unidade de Queimados, ora como agentes potencializadores, ora como agentes
que participam do alívio da mesma. A dor, tanto da perspectiva de quem sente quanto de quem cuida, é uma experiência que resulta de crenças e valores, do significado de
uma situação e de outros fatores que são únicos para cada
pessoa (ROSSI et al, 2000). Para Rocha, Prado e Sebold
(2006), a equipe de enfermagem vivencia situações dolorosas e precisa estar atenta para a multidimensionalidade
desse fenômeno e o caráter subjetivo com que se manifesta. Isso significa ter sensibilidade para perceber as diferentes formas de expressão que a criança pode utilizar para
sinalizar a dor. Esta é considerada como quinto sinal vital,
assim a enfermagem deve incorporar este conhecimento à
sua prática com o intuito de aprimorar a qualidade da assistência prestada à criança portadora de dor. Para um efetivo manejo da dor a equipe de saúde deve estar
instrumentalizada com conhecimentos científicos relacionados ao processo de dor e sensibilizada para que possa
compreender esta vivência nas suas múltiplas facetas (MAY,
2003). OBJETIVO: Identificar as percepções e ações da
equipe de Enfermagem para amenizar e/ou sanar a dor da
criança em situação de queimadura. METODOLOGIA: Este
estudo consiste em uma pesquisa descritiva de natureza
quanti-qualitativa, realizada durante os meses de maio e
junho de 2007. O estudo foi desenvolvido na Unidade de
Queimados do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) em
Florianópolis – Santa Catarina. A equipe de enfermagem
desta unidade é composta por 2 técnicos, 10 auxiliares e 1
enfermeiro, destes nove participaram do estudo. A pesquisa obedeceu às instruções da Resolução 196/96, do
Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de
Ética e Pesquisa do HIJG. Os dados foram coletados por
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cável. A vivência da dor aflige não somente quem a sente,
mas também quem participa deste sofrimento, evidenciado
através dos relatos de grande parte da equipe de enfermagem, mostrando-se sensibilizados frente à dor da criança.
Através da pesquisa, compreendemos que os profissionais
de enfermagem identificam a dor da criança, porém, não
utilizam nenhum método para avaliar a intensidade da
mesma. Foi possível observar que o tratamento para a dor
na criança é predominantemente medicamentoso, já os tratamentos não farmacológicos são pouco utilizados pela
equipe. Ao término da pesquisa, acreditamos que há necessidade de novos estudos relacionados aos cuidados de
enfermagem à criança que vivencia dor em todas as suas
formas. E, é no desvelar destas realidades que poderemos
avançar em direção ao cuidado humanizado.
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cional de Doenças, décima revisão (CID 10). Para análise,
utilizou-se o programa Epi Info versão 6.04d. RESULTADOS: No ano em estudo, foram 668 menores de 15 anos
vítimas de acidentes de transporte terrestre. A maioria
das vítimas era do sexo masculino (68,7%) e composta
por ciclistas (65,9%), seguidas por pedestres (19,6%). O
maior risco de incidência foi aos 12 anos (coeficiente de
7,5 por mil crianças). A região cabeça/pescoço foi a mais
atingida (38,7%) e o trauma superficial a lesão mais freqüente (47,3%). As internações representaram 10,6%
do total de acidentes, com óbito de 1,2%. A taxa de internação foi maior entre ocupantes de automóvel (32,4%)
e pedestres (19,1%). A taxa de letalidade foi mais expressiva entre pedestres (3,8%). CONCLUSÕES: Considerando os principais tipos de veículos envolvidos nos
acidentes, observados no presente estudo, fica evidente
a necessidade de intervenções voltadas à circulação de
bicicletas, carros e motocicletas, com vistas à redução
desses acidentes. É relevante o fato também de os acidentes terem como principais membros afetados a cabeça e o pescoço, sendo, estes, órgãos de vital
importância. Neste sentido, o uso de equipamentos obrigatórios, como o capacete torna-se fundamental. Os
achados neste estudo evidenciam, ainda, a necessidade
urgente de medidas preventivas em relação ao atropelamento de crianças, cuja taxa de letalidade é expressiva.
Não menos importante, os óbitos por acidentes com bicicleta e de criança montada em animal também exigem
precauções específicas. Reeducação no trânsito, respeito
às leis de trânsito, supervisão adequada de crianças pequenas e adoção de comportamentos preventivos tornam-se prementes diante dessa realidade. Discussões
amplas e articuladas entre todos os setores envolvidos
com o problema do trânsito no Brasil podem contribuir
para a redução destas mortes e lesões totalmente evitáveis. Os resultados, ao fornecerem indicadores de saúde,
contribuem para ampliar o conhecimento sobre a magnitude e características deste fenômeno, subsidiando o planejamento de ações preventivas.
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INTRODUÇÃO: A análise da mortalidade por causas externas, isto é, das causas de morte não naturais, evidencia
sua magnitude, pois seu peso em relação à totalidade de
óbitos cresce a cada ano(1-2). No Brasil, as causas externas constituem o segundo grupo de causas de morte(3),
destacando-se o deslocamento destas mortes para faixas
etárias mais jovens. Além da perda de anos potenciais de
vida(4), as causas não naturais resultam em constantes
atendimentos e internações, gerando demanda excessiva
aos serviços de saúde e custos significativos(5). Entre as
causas externas, os acidentes de trânsito, códigos V01 a
V99 da Classificação Internacional de Doenças (CID-10),
constituem causa importante de óbito(1), apesar de serem
totalmente preveníveis(4). Vários estudos têm evidenciado
a exposição da criança ao trânsito e a grande incidência
dos acidentes de transporte como principal causa de
morte infantil(2). Estudar o comportamento da morbimortalidade por acidentes de transporte terrestre na população infantil torna-se fundamental a fim de analisar a
magnitude e características epidemiológicas de tais eventos, contribuindo para ampliar o conhecimento deste fenômeno, subsidiando a elaboração e implementação de
ações voltadas para a sua prevenção e redução. OBJETIVO: o objetivo deste estudo foi caracterizar os acidentes
de transporte terrestre ocorridos em 2001, cujas vítimas
foram menores de 15 anos, residentes em Londrina, atendidos nos serviços hospitalares do município ou que morreram devido a tais eventos num prazo de 180 dias após
o acidente. METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo
cuja população foi composta por menores de 15 anos,
residentes em Londrina, vítimas de acidentes de transporte terrestre em 2001, atendidos em serviços de urgência e internação no município ou que morreram
devido a tais eventos. Os dados de morbidade foram obtidos nos hospitais da cidade e os de mortalidade no Núcleo de Informação em Mortalidade da Prefeitura de
Londrina. A classificação do tipo de acidente sofrido e do
tipo de lesão decorrente se procedeu segundo os capítulos XIX e XX, respectivamente, da Classificação Interna-
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filhos. Explicitaram claramente que não gostavam de ouvir
a palavra “coitada”. O que elas querem e sentem necessidade é de mensagens de apoio, conforto e força para enfrentar o momento que estão passando. A depressão
aparece como a quarta fase apresentada pelo paciente e
também por seus familiares com uma doença grave ou em
fase terminal. Kübler-Ross (2005) identifica dois os tipos
básicos de depressão. A primeira como uma depressão reativa e a segunda como uma depressão preparatória. Ela
ressalta que a primeira deve ser tratada diversamente da
segunda. Uma pessoa compreensiva não terá dificuldades
em detectar a causa da depressão, sem se aliviar da culpa
ou da vergonha irreais que freqüentemente acompanham a
depressão. O segundo tipo de depressão, ao invés de lidar
com uma perda passada, leva em conta perdas iminentes.
Percebem a UTIP como um ambiente estranho, associado
à morte, causando-lhes medo e sofrimento, até que, após
conhecerem suficientemente bem o local em que se encontram, modificam a percepção sobre esse espaço. Moreira et al. (2006) ressaltam que o ambiente físico de uma
UTI é, muitas vezes, estressante para as crianças e suas
famílias. Em geral, é muito iluminado e muito barulhento. Os
equipamentos, os sons dos alarmes e as luzes piscando
costumam gerar muita ansiedade na família, nos pacientes,
e até mesmo nos profissionais que trabalham no local.
Diante das dificuldades, apóiam-se muito na fé para conseguirem suportar o período de internação do filho. Elisabeth Kübler-Ross (2005) ressalta que a barganha, na
realidade, é uma tentativa de adiamento, em que o paciente, graças a experiências anteriores, sabe que existe
uma leve possibilidade de ser recompensado por um bom
comportamento, quase sempre almejando um prolongamento da vida ou alguns dias sem dor ou sem males físicos.
Por estarem fragilizados, a mãe, a sua família e o seu filho
necessitam de cuidados de profissionais, principalmente,
dos de enfermagem, que ofereçam atenção especial, o que
possibilitará a recuperação da criança, a confiança da mãe
e de toda a família. A enfermeira precisa conhecer as necessidades da mãe, bem como da sua família, identificar as
manifestações de ansiedade e assim poder adotar algumas
medidas capazes de reduzí-las. A enfermeira deve dar apoio
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As inquietações para realização da investigação surgiram a
partir da observação prática das autoras, enquanto profissional, da dedicação das mães com filho internado em estado crítico. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa
e teve como objeto de estudo a percepção de mães de
crianças internadas em UTIP em relação à internação de
seu filho. A metodologia empregada foi o método de história
de vida, à luz do referencial metodológico de Daniel Bertaux
(1980). Este método consiste em solicitar aos sujeitos da
pesquisa a narração de fatos que consideram importantes
em suas vidas a respeito de um aspecto ou tema específico.
O método pode ser utilizado tanto ao estudo de toda a história de vida do informante, como também de determinado
período da vida do informante, conforme a sua importância
para a pesquisadora e para a entrevistada. Teve como objetivos: compreender a percepção das mães de crianças
internadas na UTIP em relação à internação de seu filho, a
partir de sua história de vida, e descrever a percepção da
mulher cujo filho está internado na UTIP a respeito do ambiente que a cerca. Os sujeitos foram 26 mulheres cujos
filhos estavam internados em uma UTIP de uma instituição
pública federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A
pergunta orientadora da entrevista foi: Fale da sua vida que
tenha relação com a internação do seu filho na UTIP. As depoentes foram identificadas no estudo com nomes de flores. Os depoimentos foram analisados a partir de conceitos
de Kübler-Ross (2005), Elsen e Marcon (1999), Moreira et
al. (2006). A história de vida dessas mães evidenciou que
elas passam por uma experiência difícil e conflituosa. Apresentam fases características, frente a uma doença grave
ou fatal, identificadas por Kübler-Ross (2005), como: negação, raiva, depressão, barganha e aceitação. A primeira reação apresentada por uma pessoa ou familiar que possui
ou reconhece uma doença grave ou fatal é a negação. Nos
depoimentos das mães das crianças internadas na UTIP,
conseguimos identificar essa fase. As mães não aceitam o
que está acontecendo com elas e com seus filhos, perguntam aos outros e a si mesmas, tentando de alguma forma
compreender o porquê daquela situação. As mães deste
estudo também apresentaram raiva contra o comportamento das pessoas acerca da condição de saúde de seus
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às mães, proporcionando-lhes maneiras de minimizar o sofrimento e atividades a ela impostas, oferecendo o devido
acompanhamento não só da criança, mas de toda sua família. Para isso, precisa conhecer as necessidades da família e, assim, estará preparada para atender às crianças,
à família e, em destaque, à mãe. As entrevistadas, apesar
de seus múltiplos papéis, e de estar acompanhando o filho
internado, reorganizam seu espaço, assumem suas tarefas
e conseguem de alguma maneira dar conta de tudo que
lhes é atribuído neste momento de suas vidas. Observamos
com a pesquisa que a mãe apresenta um amor incondicional pelo filho internado, não importando o problema dele, a
idade, o número de filhos e ainda compromissos outros. O
que importa realmente é a vida daquele filho que, no momento, encontra-se internado, que corre riscos e que, de
qualquer forma, ela quer levá-lo embora, voltar ao convívio
da família com todos os membros juntos. E ainda percebemos que as mães não chegam à quinta fase, apresentada
como a da aceitação, porque todas elas têm certeza de que
levarão o filho para casa.
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mover mudanças abrangentes, tanto em relação à saúde
das crianças, como em suas famílias e ainda na comunidade. Ao realizá-la, o enfermeiro segue etapas que direcionam suas ações de forma sistematizada e se preocupa em
promover o bem-estar da criança e de sua mãe. Por realizar
um atendimento abrangente, sistematizado e humanizado,
o enfermeiro reconhece que vem promovendo mudanças
individuais e coletivas, que estão influenciando inclusive
nos dados epidemiológicos. Os dados revelaram também,
que a consulta promove o fortalecimento do vínculo do enfermeiro com a criança, a família e a comunidade, o que
advém tanto do convívio, das ações e estratégias utilizadas
pelo profissional, como da empatia que surge entre eles,
desde a gestação, no domicílio por ocasião da primeira semana de vida da criança e nas consultas de puericultura
subseqüentes. Além disso, os achados evidenciaram que
essa interação leva o enfermeiro a conviver de forma bastante estreita com as diversidades culturais. Assim, ele convive com a influência de crenças, valores e condições
sociais da população assistida, que muitas vezes interferem
no cuidado das crianças e sofre com esta situação, sobretudo por se perceber despreparado para lidar com ela. Ele
reconhece que promover mudanças de comportamento é
muito difícil, já que os costumes das famílias são bastante
diferentes do preconizado pelo serviço de saúde. Outras dificuldades que o enfermeiro vivencia são: falta de espaço físico, inadequação do material, falta de capacitação e
sobrecarga de atividades assistenciais e administrativas.
Conseqüentemente ele nem sempre consegue realizar o
agendamento de rotina para consulta de enfermagem em
puericultura a todas as crianças de sua área. O enfermeiro
tenta superar as dificuldades fazendo adaptações para realizar a consulta e buscando cursos e auxílio de outros profissionais e sente-se gratificado por ter a possibilidade de
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança,
por poder realizar a prevenção e a promoção da saúde e,
ainda, por ser profissionalmente reconhecido e se perceber
“passando de um ator coadjuvante para um personagem
principal” no cenário da assistência á saúde. Muitas vezes
o enfermeiro se sente frustrado com a demora na mudança
do comportamento das famílias e porque se percebe inca-
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INTRODUÇÃO: A assistência à saúde da criança é uma atividade de fundamental importância em função da vulnerabilidade do ser humano, nessa fase do ciclo de vida. Por
meio do acompanhamento da criança saudável, papel da
puericultura espera-se reduzir a incidência de doenças, aumentando as chances de ela crescer e se desenvolver de
modo a alcançar todo seu potencial. Para isto, a puericultura pressupõe a atuação de toda equipe de atenção à
criança, de forma intercalada ou conjunta, possibilitando
ampliação na oferta dessa atenção, por meio da consulta de
enfermagem, consulta médica e grupos educativos (1). Com
a implementação do Programa de Saúde da Família (PSF)
houve o avanço da implantação da consulta de enfermagem em Unidades Básicas de Saúde e esta atividade passou a ser realizada de forma contínua aos usuários das
mesmas, constituindo uma estratégia de atendimento de
caráter generalista, centrada no ciclo vital e na assistência
à família (2). No entanto, observamos em nossa prática profissional que nem todos os enfermeiros se percebem aptos
e não interagem tranqüilamente com esta atividade. OBJETIVO: Compreender o significado atribuído pelo enfermeiro
à realização da consulta de enfermagem em puericultura,
no contexto do PSF. METODOLOGIA: Estudo qualitativo que
utilizou o Interacionismo Simbólico como referencial teórico
(3) e a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), como referencial metodológico (4). Foi realizado nas Unidades de
Saúde da Família (USF) dos municípios de Pindamonhangaba e Taubaté, na região do Vale do Paraíba/SP e os sujeitos foram sete enfermeiros que atuam nestas unidades.
Atendendo aos preceitos metodológicos da TFD, este número de participantes foi sendo definido pelo processo de
amostragem teórica e esta se completou quando não foram
obtidos novos dados. As estratégias utilizadas para a coleta
de dados foram: a observação participante e a entrevista
semi-estruturada. RESULTADOS: A análise comparativa dos
dados permitiu a identificação da categoria conceitual Promovendo mudanças individuais e coletivas por meio de uma
assistência abrangente. A mesma revela não só que o enfermeiro do PSF vem realizando a consulta de enfermagem
em puericultura, como que ele a valoriza, a considera importante e reconhece sua potencialidade no sentido de pro-
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pacitado para realizar a consulta adequadamente. Porém,
não se deixa desistir, buscando atingir a satisfação das
mães e que elas passem, cada vez mais, a confiar nele.
Assim, vivencia a consulta de enfermagem acreditando na
possibilidade das mudanças individuais e coletivas. Esta vivência encontra-se revelada nas categorias que a compõem: Realizando uma assistência abrangente; Prestando
uma assistência sistematizada e humanizada; Promovendo
mudanças individuais e coletivas; Estreitando o vínculo com
a família; Convivendo com a influência de crenças, valores
e condições sociais; Vivenciando dificuldades; Tentando superar as dificuldades; Sentindo-se gratificado; Frustrandose por não alcançar seus objetivos e Acreditando nas
mudanças. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Embora a consulta
de enfermagem em puericultura seja atribuída ao enfermeiro do PSF pelas normas do programa, em nenhum momento foi revelado que o enfermeiro a desenvolve só pela
obrigação de realizá-la, mas por considerá-la um instrumento de assistência importante. Acreditamos que a partir
desses dados, poderemos atuar em nossa prática profissional, junto às crianças, suas famílias, os graduandos e os
próprios enfermeiros da região estudada. Ressaltamos
que, de acordo com os pressupostos da TFD, a categoria
conceitual revelada, poderá ser ampliada, por meio da
constituição de novos grupos amostrais, no sentido de
aprofundar a compreensão do que significa para o enfermeiro do PSF realizar a consulta de enfermagem em puericultura, possibilitando a construção de um Modelo Teórico
representativo dessa experiência.
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dos pelas residentes em um livro de registro acerca de
todos os atendimentos nas consultas de puericultura e
puerpério na UBS, que ao final, os dados se caracterizam
num mapa dos problemas detectados durante os atendimentos. Os problemas detectados durante a consulta tratase de achados clínicos através do exame físico e da história
pregressa da mãe e criança. Os problemas levantados
foram agrupados e classificados segundo a faixa etária: de
0 (zero) a 28 dias como período neonatal, de 29 dias a menores que 1 ano como período pós-neonatal, de 1 ano da
menores que 2 anos como primeira infância, de 2 anos a
menores que 5 anos como segunda infância e de 5 anos a
10 anos como escolares. A amostra foi composta por 211
crianças de desde a primeira semana de vida a 10 anos de
idade que foram atendidas em consultas de puericultura e
também por 22 mães que foram atendidas em consultas de
retorno puerperal, contabilizando um total de 233 consultas.
Os instrumentos utilizados para coleta de dados das mães
e crianças foram impressos implantados pelo serviço: um
impresso de Puericultura agrupa informações sobre a história pregressa da gestação e parto, do nascimento da
criança, achados clínicos como dados antropométricos, sinais vitais, tipo de alimentação, excretas, lesões e queixas.
Outro impresso importante usual são os gráficos pesoidade e altura-idade que fazem acompanhamento direto do
desenvolvimento da criança. Para a consulta de retorno das
puérperas era utilizados um impresso que às vezes vinha
com elas da própria maternidade que continha 2 vias, uma
para retornar para a maternidade e outra que ficava no
prontuário da mãe, com dados sobre aleitamento materno,
incisão cirúrgica, loquiação, uso de medicamentos e estado
geral da puérpera. O período neonatal representou 37,8%
das consultas, sendo os principais problemas apresentados,
em primeiro lugar com 25% problemas relacionados ao
aleitamento materno (AM), em seguida com 8% aparecem
os problemas maternos, e em terceiro lugar, empatados
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A consulta de enfermagem não se restringe a um simples
procedimento de preenchimento de documentos e uma
breve conversa. A consulta vai mais além, pois é um momento rico que contextualiza o relacionamento interpessoal
paciente-enfermeiro que pode identificar problemas do processo saúde-doença, se realizado de forma correta e se
pautando sempre na articulação entre os diversos profissionais da saúde. Podemos definir consulta de enfermagem
como atividade prestada pelo enfermeiro ao cliente, com
base científica, através da qual, são identificadas problemas
do processo saúde-doença, prescritas e implementadas
ações voltadas para promoção, proteção, recuperação ou
reabilitação da saúde do paciente, de acordo com o grau de
dependência de cada um deles. Sendo a consulta de enfermagem uma atividade privativa do enfermeiro que compreende histórico, exame físico, sinais vitais, dados
antropométricos, diagnostico, prescrições, orientações, intervenções, acompanhamento, encaminhamento se necessário a outros profissionais de saúde, e evolução no
prontuário do paciente, não poderia deixar de ser realizada
pela residente de Enfermagem em Saúde da Criança nos
campos em que atua desempenhando atividades assistenciais à criança e família. Neste sentido, o presente trabalho
tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico das
mães e crianças atendidas, nas consultas de retorno puerperal e puericultura, pelas residentes de Enfermagem de
Saúde da Criança, no serviço de atenção básica de saúde.
Os dados foram coletados no período de Maio de 2006 até
Junho de 2007. Este estudo foi desenvolvido em uma UBS
de Londrina - PR, que possui um sistema de saúde municipalizado. A Secretaria Municipal de Saúde, conta com 38
Centros de Saúde na zona urbana, 13 postos de saúde na
zona rural. A caracterização da população se refere às mães
e crianças atendidas pelas residentes que desenvolvem atividades de atenção integral à saúde da criança em UBS.
Após a consulta de enfermagem os dados são armazena-
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com 6,8% cada, aprecem a monília oral, granuloma umbilical e o baixo peso e/ou desnutrição. O período pós-neonatal correspondeu a 35,6% das consultas e as principais
causas foram: com 16,9% das insuficiências respiratórias
agudas (IRAS), 10,8% problemas com AM e 8,4% o abscesso, reação ou atraso vacinal. A primeira infância obteve
6,4% dos atendimentos, e o que as levaram a procura de
consulta na UBS foi com 26,7% as IRAS, com 20% o baixo
peso e/ou desnutrição, e empatados com 13,3% cada a
má formação e a verminose. Na segunda infância, com 6%
das consultas, as principais causas foram, com 35,7% a
verminose, 28,6% as IRAS, e 14,3% o abscesso, reação
ou atraso vacinal. A idade escolar, teve somente 4,7% dos
atendimentos, e suas causas foram caracterizadas por
27,3% de IRAS e 18,2% de dermatoses. O grupo de mães
corresponde a 9,4% das consultas e caracteriza-se por
apresentarem problemas relacionados ao aleitamento materno que correspondem à risco e/ou desmame precoce,
pega incorreta, fissura mamilar, mastite entre outros. A
Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança
ressalta a grande importância em que a consulta de enfermagem tem sobre causas evitáveis, e o impacto positivo
que a acompanha com a diminuição da morbi-mortalidade
das crianças por patologias de possível controle. Portanto
como o Ministério da Saúde preconiza de que qualquer contato entre a criança e os serviços de saúde, independente
do fato, queixa ou doença que o motivou, deve ser tratado
como uma oportunidade para analise integrada e preventiva
de saúde, e para uma ação resolutiva, de promoção da
saúde, com caráter educativo, pôde observar que algumas
ações no âmbito de prevenção principalmente em pré-natal
e período puerperal com as mulheres estão sendo falhas,
pois evidenciou-se muitos problemas relacionados a essas
respectivas fases, que conseqüentemente refletem nos primeiros dias de vida da criança, cuja faixa etária, a neonatal,
também foi a que apresentou maiores problemas.
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diátrica, em 38 instituições, ocorre tanto no ensino teórico como no prático. A carga horária teórica destinada
ao ensino da temática varia de uma a 20 horas e 63,8%
das instituições, referiram não ter uma carga horária
destinada ao ensino prático desta temática. A aplicação
do brinquedo/brinquedo terapêutico propriamente dito é
mencionada somente por 14,5% das instituições. Os docentes relatam que a receptividade da temática pelos
alunos é diversificada; alguns se interessam facilmente,
outros só após vivenciar e constatar os resultados, e
existem os que não demonstram interesse pelo emprego
da técnica. As facilidades de implementação deste recurso relacionam-se: à valorização do brinquedo/ brinquedo terapêutico na assistência à criança, a
infra-estrutura favorável à sua utilização e o respaldo
de sua utilização em literatura especializada. As dificuldades referem-se à aplicação e implantação desse recurso na assistência à criança. Quanto à produção
científica, 17,1% dos docentes já publicaram trabalhos
abordando o brinquedo/brinquedo terapêutico. Apenas
14,5% dos docentes participam de grupo de estudo a
respeito do brinquedo. Para tanto, o docente precisa
estar ciente das dificuldades de implementação desse
instrumento na prática e atuar como facilitador do processo de articulação entre a teoria e prática, com conhecimento e habilidades pedagógicas necessárias para
motivar o aluno de maneira efetiva no aprendizado
desta nova técnica de ensino. Espera-se que estes resultados possam contribuir para o repensar do ensino
do brinquedo/brinquedo terapêutico nos cursos de graduação em enfermagem.
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O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter
quantitativo, descritiva, com os objetivos:caracterizar o
ensino do brinquedo/brinquedo terapêutico; identificar
o perfil dos docentes que desenvolvem esta técnica de
ensino e analisar as facilidades e dificuldades de seu
desenvolvimento nos cursos de graduação em Enfermagem do Estado de São Paulo. A população–alvo compôs-se de docentes da disciplina Enfermagem Pediátrica
que lecionam nos cursos de graduação em enfermagem
com data de início de funcionamento até o ano de 2000,
totalizando 49 cursos e 141docentes. Os dados foram
coletados em 40 instituições, cujos 76 docentes responderam aos questionários com questões estruturadas,
semi-estruturadas e abertas, contemplando as variáveis
do estudo: perfil docente, caracterização da instituição e
da disciplina Enfermagem Pediátrica em relação ao brinquedo/brinquedo terapêutico, a instituição onde o docente trabalha, sua experiência pessoal no ensino do
brinquedo/brinquedo terapêutico e a produção científica
a respeito da temática. Os principais resultados demonstraram que, em sua maioria, os docentes da disciplina
Enfermagem Pediátrica são do sexo feminino com titulação acadêmica de mestrado e doutorado. Na maioria
das instituições, a disciplina Enfermagem Pediátrica é
ministrada na terceira série do curso, os docentes que
a lecionam têm experiência mínima de um e máxima de
32 anos. Os docentes que lecionam na disciplina há
mais de 15 anos abordam a temática no ensino a menos
tempo, sendo esta média menor que cinco anos. A abordagem do tema brinquedo/brinquedo terapêutico no
conteúdo programático da disciplina Enfermagem pe-
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analisado tanto como um problema que diz respeito à subordinação de classes, uma vez que profissionais e usuários
dos serviços podem ter diferenças de valores, crenças e
conhecimentos sobre o que seja um bom cuidado na infância. Buscou-se situar essa discussão na relação entre
mim e o outro, tanto no plano social como cultural. OBJETIVO: Analisar a relação entre famílias de crianças usuárias
de uma creche e profissionais da instituição no processo
de compartilhar cuidados na primeira infância. METODOLOGIA Estudo de caso de abordagem qualitativa (Becker,
1999) com técnicas etnográficas de coleta de dados: análise das diretrizes básicas da instituição, a observação participante do cotidiano da creche e entrevistas com dez
profissionais, treze familiares e oito crianças. O trabalho de
campo foi desenvolvido entre novembro de 2001 e janeiro
de 2003, em uma creche pública situada na região sul do
Município de São Paulo, classificada na quarta posição relativa ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), comparada às demais regiões da cidade, embora a maior parte
das famílias resida em subprefeituras com menor IDH. Para
situar o local de onde falavam os sujeitos foi construído um
“esqueleto” da instituição e seus usuários, apoiados em
dados quantitativos, constituindo o que Malinowski (1980)
nomeou “anatomia do grupo”. Depois, analisaram-se os
fatos cotidianos observados que, na linguagem do mesmo
autor, são “a carne e o sangue”, as expressões e falas “dos
nativos” que constituem o “espírito” do grupo pesquisado,
contemplando as perspectivas dos profissionais, famílias e
crianças. A análise articulou as diferentes falas coletadas
nas entrevistas, os dados de observação participante e documental, buscando apreender o ponto de vista dos sujeitos
investigados sobre o objeto de estudo. Foram construídos,
a partir da triangulação dos dados, quatro eixos temáticos
de análise: a construção da parceria entre família e creche;
o cuidado compartilhado entre ambas e a criança; a relação
entre creche e família, vista na perspectiva da criança; e, finalmente, a complementaridade necessária entre a creche
e a família para o cuidado adequado da criança. O projeto
desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (processo nº 0177/02), de acordo com a
Lei 196/ 1996, do Ministério da Saúde. RESULTADOS A fa-
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INTRODUÇÃO As mudanças sociais decorrentes, entre outros aspectos, do planejamento dos nascimentos e inserção
da mulher no mercado de trabalho resultaram na organização de outras formas de atender e compartilhar os cuidados
cotidianos das crianças. Uma delas é a crescente busca de
creches, com as quais os pais esperam compartilhar cuidados e educação infantil. A insuficiência de vagas em creches públicas frente à demanda ou o elevado custo das
creches particulares não permite, na maioria das vezes,
uma escolha com base em princípios, valores e critérios da
família. Esta impossibilidade pode determinar uma relação
assimétrica, entre usuários e instituição, conforme a formulação de Sarti (1998). Os eventuais conflitos entre profissionais e família, no que se refere ao cuidado e à
educação infantil, podem afetar o desenvolvimento saudável da criança. Evidentemente, cuidados corporais fazem
parte dos cuidados com a saúde; no entanto, para além
dos critérios referenciados pela biomedicina, a percepção
do corpo e sua classificação como “normal”, “patológico” ou
“deficiente”, “limpo” ou “sujo”, são orientadas por uma
ordem de significações culturais que correspondem à visão
de mundo e à organização social do grupo, do qual o indivíduo faz parte (Douglas, 1966). Assim, saúde e doença são
fenômenos híbridos, ao articularem dimensões biológicas,
psíquicas e socioculturais, como tem apontado extensa literatura (Maranhão, 2000). As famílias têm percepções e
avaliações dos problemas de saúde das crianças com base
em seus próprios modelos explicativos de doenças e sua terapêutica. Determinada prática de saúde, originada e valorizada no meio familiar, pode ser considerada inadequada
na creche. Este descompasso constitui o eixo central em
torno do qual se desenrolam conflitos na relação entre famílias e profissionais da creche, cada um buscando afirmar
seu próprio ponto de vista. A adesão aos valores da instituição, considerada positiva na perspectiva dos profissionais,
não, necessariamente, o é para a família. Para esta e, em
conseqüência, para a criança, pode implicar um enfrentamento com seus valores e costumes, difícil de lidar. Algumas famílias podem resistir, ainda que não
deliberadamente, mantendo suas práticas, numa tentativa
de preservar sua identidade social e cultural, o que pode ser
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mília busca escolher a creche com base em critérios relativos a espaço, formas de cuidados, formação dos profissionais, cordialidade no atendimento e localização. A
insuficiência de creches, entretanto, torna esta escolha limitada e conseguir a vaga, “um milagre”. A confiança na
equipe é construída com “o tempo”, no processo de compartilhar cuidados de alimentação, higiene e saúde, negociando crenças, valores e conhecimentos diferentes, para
que a criança tenha suas necessidades atendidas. Quando
os conflitos não são explicitados nem refletidos, podem
comprometer o cuidado da criança que vivencia as diferenças entre creche e casa. Elas aprendem as regras necessárias para o convívio coletivo, com base nas relações
com outras crianças, professores e sua família. Estas
crianças recorrem, tanto aos pais como aos educadores
para lidar com as situações que não conseguem resolver
sozinhas. Um dos problemas vivenciados por elas é o da
violência doméstica e urbana, dramatizadas em suas brincadeiras, na busca de compreender a situação. Desta
forma, aproximam o mundo vivido pela família aos dos
educadores e vice - versa. A falta de uma rede de apoio
para famílias nas tarefas que envolvem o cuidado e a educação na primeira infância, leva-as a atribuírem à creche
funções que extrapolam aquelas às quais os educadores
são preparados. A falta de integração com os serviços de
saúde dificulta o cuidado à criança. Concluiu-se pela necessidade de se criar fóruns de debate sobre o cuidado e
a educação na primeira infância, integrando profissionais,
famílias, serviços e sociedde.
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crianças durante as sessões. A fim de preservar a identidade dos participante, os nomes verdadeiros das crianças
foram substituídos por nomes de personagens de desenho
animado ou de histórias em quadrinho. RESULTADOS: A
maioria das crianças participantes tinha de 12 a 14 anos,
era do sexo masculino e estava acompanhada pela mãe.
As reações mais comuns que apareceram foram alegria,
participação. Algumas crianças se demonstraram indiferentes no início, porém no final das cinco sessões já se mostravam bastante participativas, desinibidas e mais alegres.
Nenhuma criança demonstrou tristeza, sentimentos negativos ou se recusou a ouvir música e participar da sessão.
Houve uma melhora na expressão de sentimentos por parte
das crianças, com um aumento da verbalização de medos,
preocupações e ansiedades; o que foi também observado
durante a análise dos desenhos e histórias, onde aqueles
confeccionados após as sessões eram, em sua maioria,
mais ricos em elementos, cores e mais elaborados do que
os realizados antes do início das sessões. Percebemos também uma redução significativa do nível de estresse, em
crianças que estavam monitoradas houve uma redução dos
batimentos cardíacos e aumento da saturação de oxigênio
durante a execução das músicas. Outro ponto importante
foi a diminuição do nível de dor; a maioria das crianças parava de reclamar de dor durante as sessões, fato este,
constatado muitas vezes pelo próprio acompanhante da
criança. Isso tudo fica evidenciado na seguinte fala do pai
de um paciente: “...olha, quando você começou a tocar deu
pra perceber que os batimentos dele baixou e a saturação
aumentou, está normalzinho agora, porque antes estava
alto. E ele também está mais calmo, parou de reclamar toda
hora que está doendo, acho que ele até esqueceu...”; ou
neste trecho do diário de campo: “Smilinguido pediu que
eu tocasse a música ‘Amigos para sempre’. Quando terminei, ele relatou ter tido vontade de chorar. Smilinguido disse
que a música causava-lhe saudade do tempo em que ele
podia brincar e correr na rua, saudade dos seus amigos,
da escola.”. Essas reações foram evidentes não só nos pacientes como também nos familiares e acompanhantes,
que muitas vezes participavam da sessão e demonstravam
sentimentos de paz, tranqüilidade, aparentes em algumas
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INTRODUÇÃO: A música é algo muito presente em nossas
vidas. Vivemos em meio aos mais diferentes sons, sendo
constantemente estimulados por eles. A criança, desde a
vida intra útero, já tem contato com esse mundo de sons,
e assim começa a descobrir os universos sonoros interno
e externo e a desenvolver sua ritmicidade, ao caminhar, respirar, perceber as batidas de seu coração. A música está
presente em vários jogos e brincadeiras infantis, sendo de
grande importância para o desenvolvimento da criança.
Além destes benefícios, a música já há muitos anos, vem
sendo utilizada como terapia em hospitais, casas de repouso, na saúde mental, e muitos outras entidades de
saúde. A música é um meio de enxergar o paciente como
um todo e promover um cuidado mais humanizado, pois
consegue nos tocar de forma integral, atingindo todos os níveis do nosso ser. Frente a todos esses dados, resolvemos
estudar os efeitos da música com crianças internadas em
área de isolamento, uma vez que elas ficam impedidas de
sair do quarto e de participar de atividades e brincadeiras
juntamente com as outras crianças ou ao ar livre, o que
torna a internação mais difícil de ser enfrentada. OBJETIVO:
Identificar as reações da criança internada em unidade de
isolamento frente às sessões de música. MÉTODO: A pesquisa foi realizada na área de isolamento da Enfermaria de
Pediatria do Hospital das Clínicas da UNESP de Botucatu
durante o período de um ano, com todas as crianças internadas nessa área que tivessem seis anos ou mais. As sessões eram realizadas individualmente com cada criança,
nos quartos, de segunda a sexta-feira, das 18:30 as 21:00
horas, tendo um tempo limite de 30 minutos por criança. O
instrumento utilizado foi uma flauta transversal e foram executadas principalmente músicas brasileiras, folclóricas e
cantigas infantis. Era solicitado que cada criança elaborasse
um desenho e uma história antes do início das sessões, e
fizesse esse mesmo processo após o término de cinco sessões. Posteriormente os desenhos foram analisados utilizando um critério comparativo entre si e em relação aos
desenhos das outras crianças, levando em conta o tipo de
traço, o número de elementos, a cor, o aproveitamento do
espaço do papel. Paralelamente foram utilizadas a anotações da aluna em diário de campo sobre as reações da
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IONE CORRÊA2

falas: “...É bom esse trabalho aqui no hospital... aqui nunca
tem nada... com a música a gente distrai, relaxa...”; “...
Essa música me da uma paz...”. Muitas crianças que não
pertenciam a faixa etária escolhida também acabavam
sendo atendidas por manifestarem vontade de participar
das sessões, uma vez que viam os outros pacientes participando. CONCLUSÃO: Concluímos que a música proporcionou um ambiente menos estressante na unidade, ela é
um jeito novo de cuidar, um recurso que atinge tanto o nível
físico quanto o mental das pessoas, trazendo paz e tranqüilidade para o ambiente hospitalar. Além disso, proporciona uma melhor comunicação e um melhor
relacionamento paciente-acompanhante-profissional, trazendo um cuidado humanizado e preocupado não só com
a doença, mas com o paciente de modo integral.

REFERÊNCIAS
1.Gallicchio MESS. Criança e música versus câncer e
morte. R. Méd. PUCRS. Out/dez 2002: 12(4):356-62.
2.Banõl FS. Biomusica. São Paulo: Ícone; 1993. p.95.
3.Giannotti LA, Pizzoli LML. Musicoterapia na dor: diferenças entre os estilos jazz e new age. Revista Nursing. Abril
2004: 71(7): 35-40.

AUTORES
1Aluna do 4º ano do curso de Graduação em Enfermagem
da Universidade Estadual Paulista \“Júlio de Mesquita
Filho\“ de Botucatu

SAÚDE DA CRIANÇA

Professora Doutora do Departamento de Enfermagem da
Universidade Estadual Paulista \“Júlio de Mesquita Filho\“ de
Botucatu, docente da disciplina de Enfermagem Pediátrica

2

SESSÃO COORDENADA

64
SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 63-64

EXPERIÊNCIAS DOS PAIS DURANTE O ITINERÁRIO
DIAGNÓSTICO DO CÂNCER INFANTIL: REFLEXÕES
A PARTIR DAS RELAÇÕES DE GÊNERO
DENIS DA SILVA MOREIRA1

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

SESSÃO COORDENADA

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 65-66

65
SESSÃO COORDENADA

também devido ao processo de socialização desenvolvam
habilidades perceptivas e técnicas intrínsecas ao mundo do
cuidado infantil. Como os primeiros sinais e sintomas são
geralmente comuns na infância, os pais podem não associalos, necessariamente, a uma condição grave como o câncer.
A inespecificidade das manifestações clínicas, a falta de
conhecimento por parte dos profissionais da saúde sobre a
fisiopatologia do câncer infantil e a precariedade dos recursos diagnósticos nas unidades de saúde, são fatores que
podem atrasar ou dificultar a elucidação do diagnóstico Os
relatos mostram que, somente após o encaminhamento da
criança ou do adolescente para um centro especializado, é
que foi possível uma elucidação diagnóstica A comunicação
do diagnóstico tem um significativo impacto, provocando
profundas alterações não só na unidade familiar, mas também na rede de relações com outras pessoas. A atividade
de cuidar é representada no imaginário social como uma
função natural da mulher e, ao pai, é definido o papel de
provedor, sendo a paternagem valorizada e reconhecida por
meio da dimensão econômica. Todavia, neste estudo verificou-se que, após a revelação que o filho tinha câncer, os
pais buscaram estabelecer relações mais igualitárias entre
os gêneros masculino e feminino. Observou-se até um pai
que inverteu completamente os papéis, pedindo afastamento
do seu trabalho para acompanhar o tratamento da filha; a
esposa, por sua vez, optou em continuar trabalhando a fim
de prover o sustento do lar e suprir as necessidades da família. A revelação de um diagnóstico de câncer infantil em
crianças ou adolescentes possibilitou exteriorizar sentimentos contraditórios ao padrão histórico-cultural esperado do
gênero masculino em momentos de crise. A vivência dos
pais mostra que ter um filho com uma doença na magnitude
do câncer pode favorecer a reorganização dos papéis de gênero no âmbito do cuidado. A compreensão da importância
de divisão mais igualitária dos papéis sociais poderá contribuir para o fortalecimento de estratégias de enfrentamento
e incrementar uma maior participação paterna no cuidado
ao filho com câncer. Conhecer a experiência dos pais (mães
e pais) possibilitou perceber que as questões de gênero têm
repercussão nas decisões tomadas no transcorrer do itinerário diagnóstico do câncer infanto-juvenil.
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No passado, o câncer infantil era considerado uma doença
aguda e levava muitas crianças à morte. Hoje, ele se apresenta como uma doença crônica. Essa mudança aconteceu
devido aos avanços técnico-científicos, com aperfeiçoamento dos recursos diagnósticos e terapêuticos, garantindo
à criança e ao adolescente uma melhor perspectiva no seu
desenvolvimento físico, emocional e social (LIMA, 2002). A
trajetória do câncer infantil inicia-se com a fase pré-diagnóstica, geralmente observam-se sinais e sintomas inespecíficos e próprios de doenças da infância. Alguns tipos de
câncer são diagnosticados de forma precoce, no entanto outros demandam exames repetitivos, prolongando a elucidação do diagnóstico e aumentando, assim, o sentimento de
incerteza por parte da família. A revelação do diagnóstico de
câncer em uma criança ou adolescente tem impacto no contexto familiar, sendo potencializado pelo estigma da morte
(VALLE, 1997). O presente estudo objeta investigar as experiências dos pais no cuidado ao filho durante a fase prédiagnóstica e diagnóstica do câncer infantil. Trata-se de um
estudo descritivo-exploratório com abordagem metodológica
qualitativa sustentada pelo referencial de gênero. Participaram do estudo nove casais de crianças e adolescentes com
câncer, atendidas no Serviço de Onco-Hematologia de um
hospital escola do interior do estado de São Paulo. Os dados
foram coletados nos domicílios, por meio da entrevista semiestruturada, sendo esta complementada com observação e
consulta nos prontuários. Os participantes autorizaram a
gravação e transcrição das entrevistas, sendo os dados coletados no período de fevereiro a setembro de 2006. A análise de dados aconteceu mediante as concepções teóricas
propostas pela abordagem geral indutiva (THOMAS, 2003),
sustentada pelo referencial das relações de gênero. Os
dados foram organizados ao redor de três temas: manifestação dos primeiros sinais e sintomas; busca pelo diagnóstico e descoberta do diagnóstico. Os resultados evidenciam
que a alteração do estado de saúde da criança ou do adolescente é identificada e descrita de forma mais completa no
âmbito do feminino. Este achado pode estar relacionado com
as questões de gênero, pois as mulheres estão mais presentes no âmbito doméstico e, culturalmente, acredita-se que
apresentem características inatas – instinto materno, e que
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de Florianópolis, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde
de Santa Catarina. Este dispõe de uma área de 22.000 m²
sendo referência em patologias de baixa, média e alta
complexidade para Florianópolis, Grande Florianópolis e
outros municípios do Estado. É dividido em unidades de
internação por especialidades e conta com 138 leitos ativos e 856 funcionários. Os participantes do estudo, num
total de 24, foram cuidadores familiares de crianças e adolescentes hospitalizados, portadoras de doenças crônicas,
que manejavam dispositivos tecnológicos no cuidado de
seus membros, tais como: cânulas de traqueotomias, bolsas de colostomia, sondas de diálise peritoneal, sonda nasoenteral, sonda vesical, e aplicação de insulina
sub-cutânea. Os dados foram coletados no período de
julho de 2005 a março de 2006. Outros critérios adotados
para a seleção dos cuidadores foram: familiares de crianças e adolescentes sem previsão de alta hospitalar num
período mínimo de 48 horas, que se sentissem habilitados
e disponíveis para falar sobre suas experiências; que estivessem manejando dispositivos tecnológicos de cuidado
há no mínimo um mês. Seis pesquisadoras, quatro enfermeiras docentes e duas enfermeiras assistenciais, autoras
do projeto, coletaram os dados através de entrevistas
semi-estruturadas e observação. Na entrevista busco-se
conhecer a trajetória da aprendizagem dos familiares
acompanhantes no manejo do dispositivo tecnológico, bem
como os saberes envolvidos. A observação foi dirigida a
aspectos como: o que o familiar e como fazia; dificuldades
observadas; atuação profissional durante o manejo e fatores contextuais. Os dados foram sistematizados adotandose princípios da análise temática de Bardin (2002). A
pesquisa manteve todos os cuidados éticos conforme preconiza a resolução 196/96 da ética em pesquisa. Resultados: foi possível identificar inúmeras categorias temáticas,
que neste trabalho será apresentado apenas as referentes
às Dificuldades, Facilidades e Expectativas dos familiares
acompanhantes frente ao processo de aprendizagem
diante das tecnologias utilizadas. As dificuldades apontadas relacionavam-se a qualidade dos equipamentos, dis-
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INTRODUÇÃO: percebe-se que cada vez mais a família
vem assumindo cuidados que antes eram prioritários da
Enfermagem, principalmente quando se refere às crianças
com problemas crônicos ou que usam algum dispositivo
tecnológico necessitando deste muitas vezes para garantir
a sua sobrevivência ou melhorar sua qualidade de vida. Há
algumas décadas atrás essas crianças permaneciam
quase que exclusivamente no hospital sob os cuidados da
equipe de enfermagem, sendo pouco estimulado ou permitido que o familiar realizasse os procedimentos específicos tais como: aspiração de traqueotomia, sondagem
vesical, alimentação por gastrostomia, troca de bolsa de
diálise peritoneal, entre outras. Atualmente com a melhora
da tecnologia disponível, dos serviços de apoio oferecido
pelos programas vinculados ao Sistema Único de Saúde a
sobrevida das crianças aumentou consideravelmente e há
possibilidade destas permanecerem o menor tempo possível hospitalizadas, podendo retornar para casa, mantendo
o contato com a família, os amigos, a escola, enfim com o
seu ambiente sócio-afetivo. Para que essas mudanças
ocorressem foi necessário que a equipe de saúde compartilhasse, com a família os cuidados que a criança necessita, mas antes de tudo é necessário compreender a
experiência da família, como ela reage frente às situações
que vivencia, que sentimentos permeiam esse momento
de adoecimento e hospitalização do filho. Sabe-se que a
doença de uma criança afeta a família como um todo, gerando muitas vezes conflitos, mudanças na rotina de vida,
dificuldades financeiras. Diante deste panorama foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa: como se dá a trajetória da família na aprendizagem das tecnologias de
cuidado de crianças e adolescentes com doenças crônicas? Isto levou a construção do seguinte objetivo: Conhecer a trajetória da família na aprendizagem das tecnologias
de cuidado de crianças e adolescentes com doenças crônicas a fim de apontar possibilidades de contribuição da
Enfermagem na facilitação deste processo. Utilizou-se
como metodologia: O estudo, descritivo e exploratório, de
natureza qualitativa, realizado em um hospital pediátrico
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ponibilidade de tempo, à sobrecarga de cuidado centrada
em um só familiar, às perdas pessoais e familiares decorrentes do adoecimento e tratamento dos filhos, à ausência
de suporte e treinamento por parte da equipe de saúde de
maneira continuada e institucionalizada, bem como a situação financeira precária entre outros. Às facilidades centravam-se em aspectos como a ajuda e apoio recebido por
parte de instituições públicas e privadas, a facilidade de
acesso ao hospital para tratamento, a disponibilidade de
material no hospital e em casa facilitando a realização do
procedimento. As expectativas relacionavam-se ao desejo
de encontrarem outros familiares com quem pudessem
compartilhar o cuidado, bem como obter mais auxílio financeiro, além de conseguir aceitar as dificuldades do filho
e de obter produtos e equipamentos certos e eficientes,
entre outras. CONCLUSÃO: conclui-se que os familiares de
crianças e adolescentes dependentes de tecnologias evidenciam inúmeras demandas de cuidado que precisam
ser amplamente identificadas e atendidas pela equipe de
saúde, cabendo muitas vezes à Enfermagem o papel de
orientador e supervisor na trajetória de aprendizagem
desta clientela diante do uso de um dispositivo tecnológico.
Evidencia-se que o apoio e o suporte recebido por instituições e familiares são fatores que contribuem positivamente para a aceitação da situação criança-adolescente
que convivem com uma doença crônica. Os elementos
apontados pelos sujeitos contribuem para que a Enfermagem possa organizar atividades objetivando a capacitação
e potencialização dos familiares acompanhantes, para que
este processo não aconteça aleatoriamente e desarticulado do cotidiano das unidades de internação pediátrica e
do papel que nos cabe neste processo.
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CRIANES; analisar as necessidades das CRIANES e os desafios que elas apresentam em termos de demanda de cuidado para as cuidadoras; discutir a interface sócio-cultural
do cuidado às CRIANES com o empoderamento das cuidadoras. Abordagem metodológica: optei pela pesquisa qualitativa, com uma abordagem participatória. Para geração
de dados foi desenvolvido o Método Criativo Sensível (CABRAL, 1998). No cenário de um hospital universitário do
sul do Brasil realizei as dinâmicas de criatividade e sensibilidade Corpo Saber, Mapa Falante e Linha da Vida para
produzir dados junto a 11 cuidadoras de 12 CRIANES. Ao
corpus textual apliquei ferramentas analíticas da Análise de
Discurso francesa (ORLANDI, 2005). Os resultados: Os
achados apontaram as matrizes sócio culturais, englobando
os legados da tradição, dedicação, abnegação, socialização
familiar do cuidado, solidariedade feminina e obrigação
moral, que sustentam um cuidado feminino, solitário e solidário. Esses legados reforçam que o papel da mulher para
cuidar é uma construção social ideologicamente determinada, o que se constitui em uma obrigação moral. Nesse
sentido, para as mulheres é delegada a responsabilidade do
cuidado de toda a família, como uma obrigação perante a
sociedade. Nesse sentido, os dados convergiram para um
importante achado deste estudo: a boa mãe como um mito.
O inconsciente coletivo feminino, impregnado pelo mito da
boa mãe, leva a constituição de uma rede familial feminina,
isolando as cuidadoras e reforçando o empoderamento individual. Na rede institucional de cuidados, que é dispersa
e fragmentada, dois pilares sustentam a crença das cuidadoras: a reabilitação funcional na fisioterapia e a cura da
criança na espiritualidade. Consideramos que o empoderamento é um processo único e singular que parte do individual para o coletivo ele depende das vivências,
experiências, bagagem sócio-cultural, idade, estrutura familiar, entre outros aspectos da pessoa. As demandas de
cuidados contínuos as crianças no domicílio, caracterizam
a necessidade de um cuidado de sobrevivência. Enquanto
na dimensão objetiva do cuidado, essas crianças apresentaram fragilidade clínica e vulnerabilidade social; na subjetiva, as cuidadoras significaram a natureza complexa desse
cuidado como (sobre)natural e singular. Esse cuidado oca-
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Problemática: As crianças com necessidades especiais de
saúde (CRIANES) são aquelas que apresentam condições
especiais de saúde com demandas de cuidados contínuos,
sejam eles de natureza temporária ou permanente e que
necessitam dos serviços de saúde e sociais para além dos
requeridos por outras crianças em geral (McPHERSON et
al. 1998; WONG, 1999; CABRAL et al., 2004). Trata-se de
uma clientela emergente que representa vários desafios
não só para a equipe de saúde, em especial a equipe de enfermagem, mas também para o cuidador familiar no domicílio. Nesse sentido, a equipe de enfermagem precisa
negociar os saberes e as práticas de modo que a família
possa se instrumentalizar para atender as múltiplas demandas de cuidados dessas crianças no domicílio. Conseqüentemente, mediar saberes necessários ao desenvolvimento
do cuidado às CRIANES é outro desafio para a enfermagem,
que se depara com a invisibilidade dessa clientela nas taxas
oficiais e nas políticas públicas específicas para elas. Há
uma mudança no perfil epidemiológico da sobrevivência infantil caracterizada pela queda da Taxa de Mortalidade Infantil e pelo aumento do número de CRIANES que vem
ocorrendo desde a última década no Brasil. Na contramão
desse movimento decrescente da TMI, a taxa de morbidade
por afecções perinatais encontra-se em ritmo crescente.
Tal fato é decorrente do progresso tecnológico que contribuiu com o desenvolvimento de medicamentos e aparelhos
de última geração. Questão de pesquisa: assim, questionei
como ocorre o empoderamento desses familiares para cuidar de uma CRIANES? Neste estudo, o conceito de empoderamento, considerando a teoria crítica libertadora de
Paulo Freire desenvolvida no campo da educação de adultos, é apresentado como um processo em que os sujeitos
se tornam capazes de tomar decisões, partindo de uma leitura crítica da realidade, desvelando e decodificando as dimensões ideológicas de textos, instituições, práticas sociais
e formas culturais (FREIRE, 1980; MAYO, 1995). Nesse processo, destaca-se a reflexão sobre sua realidade, contexto
político-social, representando o primeiro passo na transição
para uma consciência crítica. Objetivos: dimensionar as
matrizes sócio-culturais do empoderamento das cuidadoras
no atendimento às suas necessidades de cuidadoras de
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siona uma sobrecarga física, afetiva e psicológica para as
cuidadoras, afetando, também, o seu bem-estar. Conclusões: as matrizes sócio-culturais do empoderamento conduzem ao estabelecimento de uma rede solitária, solidária
e feminina. Tal configuração de rede leva a constituição de
um sujeito cuidador isolado e individualmente empoderado.
Isso caracteriza uma situação de opressão que causa sofrimento e estresse, comprometendo o seu bem-estar.
Nesse sentido, a ausência de movimentação pelos estágios
de transitividade da consciência distancia as cuidadoras do
empoderamento coletivo, e aponta a necessidade de a enfermagem e os demais atores sociais empreender medidas
que fomentem o processo de conscientização dessas mulheres. Implicações para a prática: sugerimos a criação de
programas de acompanhamento dessas famílias, no intuito
de se reduzirem os índices de reinternações e a demanda
aos serviços de saúde especializados; evitar a reprodução
de práticas sociais de responsabilização da mulher pelo cuidado da criança e da família; o desenvolvimento de um cuidado de enfermagem mediado pelo diálogo, valorizando o
contexto sócio-histórico-cultural dos sujeitos cuidadores
para que eles possam ser sujeitos no processo e não objetos em uma prática hegemônica dominante.
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unidades pediátricas, na área hospitalar e ambulatorial, e
utilizavam o BT em sua prática. Para a coleta dos dados
utilizou-se a entrevista semi-estruturada, sendo iniciada
pela questão norteadora: “Conte-me como você passou a
utilizar o BT na sua prática?”. RESULTADOS: A análise
dos dados evidenciou que as enfermeiras reconhecem inúmeros benefícios advindos da utilização do brinquedo terapêutico, para as crianças, quando por meio dele podem
prepará-las para os procedimentos, minimizando o seu
medo, além de promover a catarse e o bem estar das
mesmas. Além da criança, a enfermeira reconhece que
a utilização do BT traz benefícios para ela mesma, uma
vez que percebe estar estreitando a relação com a família, entendendo melhor a criança e formando um vínculo
com a mesma. Assim, torna-se alguém de referência
para a criança, e vai ficando cada vez mais envolvida com
o pequeno paciente, e este sentimento de satisfação e
gratificação, somado à constatação dos demais benefícios impulsiona-a a continuar utilizando o BT na sua prática profissional. Além dos inúmeros benefícios para a
criança, para a família e para ela própria, a enfermeira
observa, também, que o cenário do cuidado vai aos poucos se transformando, dando espaço à ludicidade. O brincar vai, assim, alegrando o ambiente, tornando-o mais
descontraído, tanto em decorrência da presença de brinquedos dispersos pela unidade, como também pela própria descontração da criança e assim, a enfermeira se
percebe transformando a prestação do cuidado numa
brincadeira. CONCLUSÃO: O estudo permitiu compreender que, o fato de a enfermeira vivenciar os benefícios
advindos da utilização do BT é fundamental no sentido
de que ela passe a valorizá-lo cada vez mais, como instrumento de intervenção de enfermagem, e revalide sua
utilização na prática profissional.
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INTRODUÇÃO: A literatura tem enfocado, cada vez mais,
a importância do brincar estar inserido nas práticas assistenciais. O brincar tem a função de agir como um fator
ativador e estruturador das relações humanas e ao ser
transportada para a criança hospitalizada, essa ação religante é fundamental para preservar um vínculo saudável
e seguro1. As enfermeiras vêm, de maneira gradual, utilizando o brincar na assistência, seja para cumprir sua
função recreacional, como na modalidade do Brinquedo
Terapêutico (BT). Este se fundamenta na função catártica
do brinquedo e tem sido usado não só como um meio de
alívio para as questões impostas pela doença, hospitalização e procedimentos, mas também como uma possibilidade de comunicação por meio da qual as enfermeiras
podem dar explicações e receber informações do que as
situações significam para as crianças2 . OBJETIVO: Apresentar e discutir os benefícios do BT vivenciados por enfermeiros que o utilizam na prática assistencial à criança
e à família. Trata-se de recorte de uma pesquisa que buscou compreender como se dá a sensibilização do enfermeiro para a utilização do BT como instrumento de
intervenção de enfermagem. METODOLOGIA: O estudo foi
de natureza qualitativa e utilizou como referencial teórico
o Interacionismo Simbólico, uma perspectiva de análise
das experiências humanas que tem como foco de estudo
a natureza da interação3. O referencial metodológico foi
o Interacionismo Interpretativo, modalidade de pesquisa
que reconhece estar na experiência vivida os significados
das ações. Esta metodologia visa obter descrições densas
e detalhadas de vivências que alteram as significações e
a forma de agir da pessoa, de modo que ela nunca mais
volta a ser a mesma. Tais vivências são denominadas epifanias4. Participaram do estudo sete enfermeiras que
desenvolviam atividades assistenciais ou de ensino em
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ficuldade de relacionar-se com as pessoas e, às vezes,
com impossibilidades de se aninhar no colo” (SILVA,
2000 p. 476 e 477). Concomitantemente, há uma equipe
de enfermagem que muitas vezes não está preparada
para receber esse tipo de criança. O autismo é quatro
vezes mais comum no sexo masculino e embora não tenhamos dados estatísticos oficiais brasileiros, em projeções das pesquisas da década de 70 realizadas por Wing
que coloca 4 sujeitos com autismo para cada 10.000
nascimentos, a Associação Brasileira de Autismo, calcula
que existam em torno de 600.000 pessoas com autismo
no Brasil (BRASIL, 2005). O diagnóstico deve ser precoce
uma vez que os sinais de autismo estão presentes desde
muito cedo. Para tanto, torna-se importante uma avaliação das reações da criança tanto por parte dos pais,
quanto por parte da equipe médica e de enfermagem.
Diante desta situação, é papel também da enfermeira,
estar atenta as reações da criança ao se relacionar com
alguém. Além disso, proporcionar conhecimentos aos
pais acerca do autismo, avaliar o grau de compreensão
desses pais sobre a doença, bem como o enfrentamento
deles diante dessa inesperada realidade que se apresenta. A partir de um estudo qualitativo, enfermeiros (as)
de diversas instituições, que já trabalharam com crianças
autistas, responderam a uma entrevista semi-estruturada
individual, através da qual obteve-se as seguintes informações: como os (as) enfermeiros (as) vêem seu papel
diante da criança autista e da família; forma de obtenção
do conhecimento necessário para se trabalhar com este
tipo de criança e entendimentos que elas têm sobre o
autismo. Como resultado pode-se perceber que a atuação dos (as) enfermeiros (as) frente a criança autista é
fundamental, uma vez que eles (as) têm um importante
papel socializador, de aceitação e compreensão da
criança, bem como, no estabelecimento de limites. A partir dos dados levantados nesse estudo formulou-se um
plano de cuidados para a criança autista.
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O presente estudo objetiva a análise da atuação do (a)
enfermeiro (a) frente ao autismo, uma síndrome ainda
pouco explorada dentro do campo da enfermagem. Vale
ressaltar que uma boa orientação de enfermagem só poderá ser dada se o profissional tiver um embasamento
para isso. Por esse motivo torna-se necessário um estudo mais aprofundado acerca do autismo, uma vez que
mesmo durante o período acadêmico, pouco se estuda a
respeito. Outro fator motivador do presente estudo foi a
constatação da escassez bibliográfica em relação ao autismo e o papel da enfermagem, tornando-se importante
a investigação desta relação, uma vez que a enfermeira
é uma das profissionais de saúde que mais tempo passa
com a criança, seja no hospital ou em postos de saúde,
devendo portanto estar apta para identificar alguns sinais
bastante evidentes do autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento, manifestado tipicamente antes
dos três anos de idade e caracterizado por um comprometimento de todo desenvolvimento psiconeurológico,
afetando tanto a comunicação (fala e entendimento)
quanto o convívio social. Há um comprometimento nas
áreas de cognição, linguagem e no desenvolvimento
motor e social (PASSERINO, 2005). É certamente uma
das síndromes mais desconcertantes e desafiadoras da
atualidade, por se tratar de uma doença de múltiplas
causas, que envolve várias áreas de conhecimento em
busca de um conhecimento em comum. O quadro se
torna mais desconcertante ainda quando se trata de
crianças que “em geral, nascem bem, sem maiores problemas. Ganham peso e crescem, no entanto, parecem
não se interessar pelo mundo e suas possibilidades”
(SILVA, 2000 p. 476). No meio de todas essas características e da interrogação das diversas disciplinas que se
dedicam ao estudo do Autismo, encontra-se a família
desta criança. Um pai e uma mãe que almejaram um filho
saudável e agora estão diante de uma criança que “não
olha nos olhos e se olha, parece não ver, com grande di-
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foi adotada para complementar as informações, abrangendo os 114 prontuários das famílias das crianças atendidas nas consultas de enfermagem que foram observadas,
a fim de verificar o registro das etapas da SAE. Para proceder a avaliação proposta, foi construído um instrumento
com base nos critérios normativos obtidos na literatura consultada, objetivando guiar a observação sistematizada do
processo assistencial desenvolvido pelas enfermeiras nesta
atividade. O conteúdo deste instrumento foi validado por 11
especialistas com atuação nas áreas de Saúde
Pública/Saúde Coletiva e Saúde da Criança. O projeto de
pesquisa foi aprovado pela Coordenação de Enfermagem
QUALIS/PSF Santa Marcelina, assim como pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Unifesp. A coleta de dados foi realizada no período de março a junho de 2002. Os principais
resultados demonstraram que a dimensão técnico-científica
do processo assistencial da consulta de enfermagem foi
adequada segundo os critérios estabelecidos quer, na aplicação da SAE quer, na implementação das ações básicas
de saúde, indicando, porém, a necessidade de reformulações em alguns procedimentos para aprimorar a qualidade
destas ações, tais como: seqüência do exame físico adequado às necessidades da criança segundo seu desenvolvimento e idade; obtenção e/ou atualização de informações
durante a entrevista a respeito das condições socioeconômicas e sanitárias das crianças e suas famílias com vistas
a adequar as prescrições de enfermagem; mensuração e
registro do perímetro cefálico no Gráfico de Acompanhamento do Crescimento; avaliação completa dos principais
marcos para o desenvolvimento infantil; reforço na orientação quanto à técnica de amamentação e indicação da concentração do leite artificial nas situações de desmame;
verificação da freqüência respiratória na presença de tosse
conforme recomendação da estratégia da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância, além de avaliar
as condições de moradia das crianças que apresentam sinais e sintomas respiratórios, adequando as orientações de
enfermagem a estas condições. Por outro lado, a dimensão
referente à interação ocorrida entre a enfermeira e a
mãe/responsável pela criança foi satisfatória, por contemplar os aspectos essenciais para uma boa comunicação
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A prática da consulta de enfermagem tem se expandido no
Brasil, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS) que adotam a estratégia do Programa de Saúde da
Família (PSF), constituindo-se em uma atividade com atendimento de caráter generalista, centrada no ciclo vital e na
assistência à família, realizada de forma sistematizada e
contínua, com respaldo da legislação de Enfermagem. Os
objetivos de estudo foram: geral– avaliar a qualidade da
consulta de enfermagem prestada à criança até um ano de
idade em Unidades Básicas de Saúde do Programa de
Saúde da Família no Município de São Paulo, em parceria
com a Casa de Saúde Santa Marcelina. Específicos – analisar o processo desenvolvido nestas atividades, considerando tanto as dimensões técnico-científica como a de
interação destas profissionais com mães/responsáveis
pelas crianças, assim como os registros da consulta de enfermagem referentes à sistematização da assistência de
enfermagem (SAE). O referencial adotado foi o proposto
por DONABEDIAN1, que fundamentado na concepção sistêmica, propôs a tríade estrutura, processo e resultados
como abordagens para avaliação da qualidade em saúde.
Nesta investigação, foi adotado o componente do processo
assistencial e a pesquisa foi do tipo descritivo e avaliativo.
A população do estudo foi constituída por: 14 enfermeiras
que realizavam a consulta de enfermagem à criança até
um ano de idade em oito UBS do PSF e pelos prontuários
das famílias das crianças atendidas pelas enfermeiras que
trabalhavam netas unidades. Para definição da amostra referente aos prontuários foi estabelecido, segundo orientação estatística, o valor de 20,0 % do total de crianças até
um ano de idade, cadastradas em março de 2002, na
equipe de saúde de cada enfermeira das unidades selecionadas. Portanto, a amostra abrangeu 114 consultas de enfermagem com os prontuários das famílias das crianças
atendidas. As técnicas utilizadas para esta investigação
foram a observação sistematizada e a análise documental.
Para guiar a observação foi elaborado um roteiro semi-estruturado abrangendo: aplicação da SAE, implementação
das cinco ações básicas de saúde recomendadas pelo
PAISC, interação da enfermeira com a mãe/responsável
pela criança durante esta atividade. A análise documental
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efetiva Quanto aos registros da consulta de enfermagem
no prontuário da família, apenas na etapa de identificação
de problemas e necessidades de saúde as anotações atingiram um percentual menor de registros referentes aos seguintes subitens: problemas/necessidades de saúde das
crianças (64,9%), situações de normalidade identificadas
(24,6%) e condições socioeconômicas da família (11,4%).
Supõe-se que, um dos motivos que podem justificar a ocorrência deste fato, seja a dificuldade que estas enfermeiras
encontraram em utilizar sistemas de classificação ou vocabulários de enfermagem recomendados para documentar
diagnósticos de enfermagem, tanto pela pouca familiaridade com estas taxonomias, como, por não contemplar o
universo das situações vivenciadas pela clientela assistida
em UBS. Face aos resultados obtidos neste estudo, concluiu-se que: o processo assistencial desenvolvido pelas
enfermeiras nas consultas de enfermagem foi adequado,
considerando-se as dimensões técnico-científicas e de
interação entre profissionais e mães/responsáveis pela
criança, em virtude tanto da aplicação de todas as etapas
da SAE nas consultas observadas como na implementação
das cinco ações básicas de saúde preconizadas pelo MS
que, no entanto, requerem ajustes de fácil resolução em
alguns procedimentos, a fim de contemplar aspectos essenciais à saúde da criança em UBS. Além disto, a interação
da enfermeira com a mãe/responsável pela criança foi satisfatória por ser baseada numa comunicação efetiva ex-

pressa por atitudes respeitosas, acolhedoras e interativas,
que contribuem para a formação de vínculos e, conseqüentemente, a adesão da família à assistência prestada pelas
enfermeiras. Quanto às anotações nos prontuários da família sobre as etapas dessa sistematização, o menor percentual de registro correspondeu à fase de identificação de
problemas e necessidades de saúde, cujos subitens variaram de 11,4% a cerca de 65,0%. Esta situação demanda
aprimoramento para que este registro retrate as ações realizadas pelas enfermeiras, possibilitando, deste modo,
melhor avaliação da coerência das prescrições e dos resultados alcançados. Por último, ressalta-se a importância
da continuidade de estudos avaliativos, enfocando o processo assistencial da consulta de enfermagem em outras
unidades básicas do PSF.
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adolescente, enfermagem para o Português e Espanhol e
para o Inglês cancer, chemotherapy, children, adolescents,
nursing. Como critério de inclusão elegeram-se publicações
na forma de artigos (ensaio, revisão, pesquisa, estudo de
caso, relato de experiência) e capítulos de livros, independentemente de formação profissional do autor. Procedemos
à avaliação do material bibliográfico mediante leitura dos
resumos para selecionar aqueles que atendiam aos objetivos e critérios de inclusão do estudo, sendo identificados 21
textos. Posteriormente, a leitura minuciosa dos mesmos
visou ordenar e sistematizar as informações necessárias
para o desenvolvimento do estudo, emergindo, do material
empírico, 5 unidades de significado: sentir-se doente; efeitos colaterais do tratamento; mudança nas rotinas pessoais
e familiares; necessidade de informações e qualidade de
vida. O câncer suscita nas crianças diferentes maneiras de
sentir-se doente no decorrer do processo, levando-as a realmente sentirem-se doentes pelos efeitos colaterais dos
tratamentos ou pela própria doença. As dificuldades, mudanças de rotina, exaustão física e psicológica e o pensamento sobre a morte emergem e são influenciados pelos
diversos significados das experiências que vivenciam, tornando-as únicas. Muitas vezes, a criança sente que a doença controla a sua vida, causando desestruturação,
tristeza e angústia. O hospital é visto com ambigüidade,
lugar de sofrimento e de cura; o processo do adoecer possibilita um conhecimento gradual da terapêutica e da rotina
hospitalar. Com a quimioterapia, efeitos colaterais como os
associados a fatores psicossociais, nutrição, náuseas, vômitos, fadiga e os relacionados à própria auto-imagem, suscitam nas crianças a percepção de sentir-se doente,
levando-as a questionamentos, preocupações, dúvidas, angústias e incertezas. Orientações, esclarecimentos e informações são essenciais nesta fase, visto que a falta de
informações impede a própria organização pessoal frente à
doença e possibilita ainda mais sofrimento e fantasias. Os
pacientes com câncer necessitam e demandam informações quanto ao conhecimento da doença, do tratamento e
para prepará-los às mudanças de estilo de vida e às incertezas inerentes ao diagnóstico. Com a quimioterapia, a
criança pode vivenciar situações desgastantes, as quais
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O câncer, doença de representação social marcante e 3ª
causa de morte no Brasil, tende a se tornar, no século 21,
devido ao aumento da expectativa de vida e da crescente
exposição a fatores de risco, a 1ª causa de morte no país.
Diferente das neoplasias em adultos, os tumores infantis
têm, em sua grande maioria, etiologia desconhecida. Para
o ano de 2006, estima-se entre 0,5 a 3% de casos novos
de câncer infantil dentre todas as neoplasias malignas, em
todas as faixas etárias. O crescente número de curas e
maior sobrevida possibilita que nesta década possamos deparar com 1 sobrevivente de câncer infantil para cada 1000
adultos jovens. Neste sentido, a presença cada vez maior de
crianças sobreviventes de câncer infantil, hoje adultos, traz
preocupações quanto aos efeitos tardios dos tratamentos
propostos e modifica o enfoque para a vida e as necessidades dos sobreviventes do câncer infantil. Nos países desenvolvidos, 70 a 80% das crianças têm uma sobrevida livre
de doença prolongada quando diagnosticadas precocemente, possibilitando que a maioria alcance a cura, mas
25% ainda têm recidiva. A falta de registros de intervenções, metas e objetivos a serem alcançados, protocolos específicos quanto aos cuidados de enfermagem e de registro
de enfermagem mais completos quanto à assistência evidencia a necessidade de continuidade das pesquisas avaliativas para realização de mudanças no processo
assistencial de enfermagem. Há evidências de que ao conhecer o diagnóstico a criança pode ter maior ajustamento
psicossocial, participar de forma ativa e colaborar no tratamento. Dentre as formas de tratamento do câncer infantojuvenil, a quimioterapia é a mais freqüente sendo, fonte de
preocupação, dúvida e angústia em decorrência dos efeitos
colaterais físicos e psicológicos. Assim, o objetivo do presente estudo é identificar, a partir da literatura científica,
como as crianças e os adolescentes com câncer vivenciam
a experiência da quimioterapia. Para tanto, buscamos a
pesquisa bibliográfica como abordagem metodológica desenvolvida a partir de material já produzido, no nosso caso,
artigos científicos e capítulos de livros. A coleta de dados foi
realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE e vias não
sistemáticas, abrangendo o período de 1997 a 2007. Utilizou-se como descritores câncer, quimioterapia, criança,
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geram ansiedade antecipatória e fobia frente à vulnerabilidade e sentimento de desproteção, ocasionando maior
gasto de energia. O incentivo à expressão e comunicação
com a criança e o esforço em manter o mais próximo possível as atividades antes realizadas são fundamentais para
os bons resultados do tratamento. Questões relacionadas
com a qualidade de vida se apresentam como uma das
prioridades. Neste sentido, a visão do doente torna-se importante e é considerada, visto que ele é o principal conhecedor de suas necessidades relacionadas com bem-estar
e valores humanos. O impacto do tratamento é considerado
em sua qualidade de vida, possibilitando com uma avaliação regular da satisfação do doente, focar pontos importantes e melhorar a assistência em todos os âmbitos, física,
psicológica, social e mesmo na reabilitação. Assim, conhecer as demandas e sentimentos vivenciados pelas crianças
e adolescentes e incorporá-los nos planos de cuidados possibilitará uma assistência qualificada e dirigida à qualidade
de vida da criança, do adolescente e de sua família.
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mília-equipe e as situações e necessidades que surgem no
cotidiano são resolvidas à mercê da vontade de cada profissional. No cotidiano assistencial do hospital em estudo
os profissionais têm compartimentalizado tarefas com a família. Em geral os cuidados realizados pela enfermagem
têm corroborado o modelo biomédico e medicamentoso e
o trabalho desenhado pelos profissionais é caracterizado
pela administração de medicamentos parenterais, curativos,
cateterismos, o que representa um modelo procedimento
centrado, pois o foco na cura leva os profissionais a realizarem uma leitura tecnicista das suas ações. O trabalho
pautado pela aproximação, escuta e acolhimento tem passado despercebido pelos profissionais. A assistência pediátrica sobremaneira requer dos profissionais ações balizadas
pela atenção, acolhimento, criação de vínculos (MONTEIRO;
FERRIANI, 2000). Na prática assistencial a família tem realizado cuidados considerados simples e muitas vezes,
comparados aos domiciliares, entretanto, não tem sido levado em consideração que o exercício de qualquer atividade no âmbito hospitalar requer um cuidado ampliado,
tendo em vista a complexidade do processo saúde-doença
e as condições do binômio. Acreditamos que não há cuidado simples no ambiente hospitalar, sobretudo porque a
família não tem sido convidada a participar do cuidado,
pois, os profissionais acreditam que a família está no hospital para realizar cuidados e que esta é uma condição intrínseca à sua permanência enquanto acompanhante.
Dessa forma a divisão de tarefas acontece de forma implícita e não há uma negociação do cuidado (COLLET, 2001).
O cuidado às necessidades do binômio não têm sido vista
pelos profissionais, além disso, a assistência procedimento
centrada assinala a não apreensão das peculiaridades do
processo de trabalho da enfermagem na assistência em
ACP. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O trabalho realizado pela
equipe tem sido pautado em procedimentos de forma que
a interação com a criança e sua família é tangencial no processo de cuidar no hospital em estudo. Os resultados encontrados serviram para nos despertar acerca da
necessidade de discussão sobre a dimensão cuidadora da
enfermagem e da família no processo de hospitalização da
criança. Acreditamos que a família deva ser envolvida nos
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INTRODUÇÃO: O envolvimento da família no cuidado à
criança hospitalizada tem sido discutido por nós no que
tange à dimensão e à forma como essa participação é conduzida na prática assistencial. Com a inserção da família
na assistência, o objeto de cuidado é ampliado e a perspectiva do trabalho da enfermagem passa a ser o cuidado à
criança e sua família e às necessidades desse binômio que
surgem concomitantemente ao processo de hospitalização
(COLLET, ROCHA, 2004). Ao mesmo tempo, a família passa
a realizar cuidados à criança durante a hospitalização. Com
isso, iniciou-se um processo de reorganização na prática
da enfermagem. Dessa forma, novos instrumentos passaram a ser utilizados pelos profissionais na realização do seu
processo de trabalho, alterando, também, a finalidade da
assistência. OBJETIVO: Apreender como está delineada a
dimensão cuidadora da enfermagem e da família na assistência à criança hospitalizada. METODOLOGIA: Pesquisa
qualitativa, de campo, realizada no hospital Universitário
Lauro Wanderley, em João Pessoa, após aprovação pelo
CEP do mesmo. Foram entrevistadas 12 profissionais da
equipe de enfermagem que atenderam aos critérios de inclusão, a saber, ter vínculo profissional por concurso público
e atuar na unidade pediátrica há mais de 01 ano. A coleta
de dados foi realizada por meio da entrevista semi-estruturada, gravada após autorização dos sujeitos da pesquisa. A
análise dos dados seguiu aos critérios de análise temática
proposta por Minayo (2006), fundamentados à luz do referencial teórico-metodológico adotado.RESULTADOS E DISCUSSÃO: A assistência de enfermagem à criança
hospitalizada tem apresentado características peculiares
resultantes do modelo do ACP. Há quase duas décadas a família foi inserida no hospital como acompanhante e, sua
adaptação e forma de participação no cuidado à criança, é
um processo que se constitui na prática assistencial, de
forma que a ampliação do objeto de trabalho, dos instrumentos e a finalidade do trabalho da enfermagem não
foram apreendidas em sua totalidade pelos profissionais. A
família foi inserida no hospital com o propósito de ser
agente minimizador do sofrimento da criança frente à hospitalização, entretanto, tem sido realizadora de cuidados.
Não há uma relação interativa entre o trinômio criança-fa-
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cuidados à criança, contudo, é importante rever como a enfermagem tem delineado esse processo. Muitas vezes é
imposto à família realizar cuidados que, mesmo que se assemelhem àqueles realizados em casa, como alimentação,
higiene e conforto, no hospital abarcam novas características, como sondas, drenos, infusões, as quais complexificam o mesmo cuidado e que nem sempre a família se
sente em condições de realizar. Nesse sentido, a enfermagem deve reorganizar sua prática assistencial a partir do
cuidado negociado e compartilhado a cada situação singular, promovendo, assim, a autonomia da família e, ao
mesmo tempo, respeitando as demandas de cuidado da família. Sob essa ótica, ressalta-se, ainda, que não podemos
perder a dimensão cuidadora da enfermagem, pois mesmo
quando a família presta o cuidado à criança, a responsabilidade por esse cuidado é da enfermagem. A nosso ver, a
organização do trabalho centrado na família amplia nosso
objeto de trabalho e requer novos instrumentos para operálo. Isso significa que as práticas na assistência à saúde da
criança hospitalizada devem pautar-se pelas tecnologias
leves, pela interação, pelo acolhimento, pelo vínculo pela
responsabilização e pelo respeito à vida. Uma prática que
busca esse delineamento estará comprometida com a
construção da perspectiva de integralidade.
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observei na minha prática que nem todos os enfermeiros que possuem curso de capacitação utilizam o PICC
na prática clínica. Sendo assim a questão do estudo
foi : Como o enfermeiro vem atuando na prática da terapia intravenosa pediátrica após ter concluído o curso
de capacitação para a utilização do cateter venoso central de inserção periférica? Os objetivo foram 1) analisar
a prática do enfermeiro na utilização do PICC após a realização do curso de capacitação. 2) evidenciar os fatores que interferem na prática da utilização do PICC
pelos enfermeiros capacitados. Esta pesquisa foi aprovada pelo do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola
de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Metodologia: O estudo foi do tipo survey exploratório teve como amostra
20 enfermeiro que concluíram o curso de capacitação
em PICC. Os principais achados foram: realizar o curso
de capacitação para o uso do PICC proporcionou um
aumento do conhecimento técnico científico, As enfermeiras capacitadas tornaram-se responsáveis pela
multiplicação do conhecimento adquirido na capacitação, onde 40% das respondentes atualizou o protocolo
para utilização do PICC já existente na instituição e 35%
elaborou um protocolo institucional para sua utilização.
Porém Ao retornarem para as suas unidades capacitadas para utilizar o PICC, as enfermeiras relataram várias
limitações que dificultam mudanças efetivas na prática
da terapia intravenosa e conseqüentemente na a utilização do PICC. Dentre elas a falta de treinamento da
equipe e falta de material nas unidades.
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Introdução: O presente estudo, que consiste no trabalho
de conclusão de curso, está vinculado à Escola de enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. A motivação para esta pesquisa, surgiu a partir
do aprendizado obtido em pediatria ao longo do curso
e da vivência e experiência obtida através da realização
de um estágio, na condição de acadêmica bolsista, em
um Hospital Municipal Pediátrico localizado na cidade
do Rio de Janeiro. Durante 01 ano de estágio na unidade pediátrica, pude observar que a criança hospitalizada ao longo do período de internação era submetida
à múltiplas tentativas de punção na busca de um
acesso vascular seguro , confiável e que durasse até
o final da terapia prescrita. Essas tentativas acarretavam dor, sofrimento e stress para a criança hospitalizada.Entretanto, para minimizar a dor da criança e
garantir um acesso vascular ideal e duradouro, algumas
enfermeiras que trabalhavam no setor de pediatria do
referido hospital e que possuíam o curso de capacitação, optavam por implantar o cateter central de inserção periférica (PICC). Para os profissionais de saúde, é
imprescindível a manutenção de um acesso venoso seguro que dê possibilidades de implementar a terapêutica com exposição mínima da criança á dor e ao
estresse. O cateter central de inserção periférica vem
cada vez mais sendo utilizado para este fim nas unidades pediátrica. A utilização do PICC é de competência
do enfermeiro desde que ele possua curso de capacitação para realizar esse tipo de procedimento. Porém,
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forma de check list. Essas características foram selecionadas com base nos diagnósticos de enfermagem de medo
e ansiedade, segundo NANDA2 e Carpenito3, adequandoas às especificidades da criança. Posteriormente, realizava-se uma sessão de BT instrucional, escolhendo-se o
melhor momento para realizá-la: quando a criança se mostrasse mais disposta e descontraída e não houvesse previsão de interrupções. Os brinquedos utilizados incluíram
figuras representativas da família e da equipe hospitalar,
objetos de uso doméstico e hospitalar e material para desenho e pintura, recomendados pela literatura4,5. Após um
período de 15 minutos de brincadeira livre, a pesquisadora
a convidava para ouvir a história de uma criança que ia
ser operada, dramatizando os procedimentos com os brinquedos de acordo com o tipo de cirurgia a ser realizada.
Para os escolares, os procedimentos eram simulados
como acontecem na vida real, não associando a história.
RESULTADOS: Todas as crianças (30; 100%) participaram
da sessão de brinquedo, ainda que cinco (16,7%) não quisessem brincar inicialmente. As sessões foram realizadas
individualmente ou em grupos de uma a três crianças, com
duração aproximada de 30 minutos. A maioria delas utilizou todos os objetos oferecidos na sessão (23; 76,7%),
enquanto sete (23,3%) manusearam apenas os brinquedos não relacionados ao hospital. Sete crianças (23,3%)
dramatizaram os procedimentos em seu acompanhante.
Ao começar a contar a história e dramatizar os procedimentos, elas não se recusavam a ouvi-la, mas a maioria
(22; 73,3%), que eram pré-escolares, empolgavam-se
com a atividade, brincando com todos os objetos. Usavam
livremente a imaginação, criando as próprias histórias, utilizando os objetos hospitalares e bonecos e assumindo
quase sempre o papel do médico. Já os escolares (08;
26,7%) mostravam-se mais curiosos que os pré-escolares
sobre como seria a cirurgia, fazendo várias perguntas. Ao
serem encaminhadas ao centro cirúrgico, as crianças pareciam estar mais relaxadas e menos ansiosas do que
quando chegaram à unidade, sendo que a maioria delas
(28; 93,3%) não chorou nesse momento. Quanto às características relacionadas a medo e ansiedade, verifica-se
que, dentre as fisiológicas, o tremor de voz (15; 44,1%) e
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INTRODUÇÃO: Submeter-se à cirurgia é uma situação estressante que gera medo e ansiedade em qualquer pessoa,
especialmente em crianças, pois dependendo do estágio
de desenvolvimento, têm maior dificuldade para compreender a situação e adaptar-se a ela. Entre os fatores que
geram estresse para a criança frente à hospitalização e cirurgia, destacam-se: a separação dos pais; a perda de
controle causada pela restrição física, pelas rotinas alteradas e pela dependência forçada; o medo da morte, do
abandono e de lesões permanentes.1 Buscando explorar
sobre estratégias que propiciem o alívio do medo e ansiedade para a criança, as autoras decidiram utilizar o brinquedo terapêutico (BT) no período que antecede a cirurgia.
OBJETIVOS: Descrever o uso do BT no preparo de crianças
pré-escolares e escolares submetidas à cirurgia na unidade pré-operatória; e comparar as características de
medo e ansiedade manifestadas pelas crianças antes e
após o preparo com o BT enquanto aguarda a cirurgia.
MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem quantitativa. O estudo foi
realizado na unidade pré-operatória de um hospital particular do município de São Paulo. Participaram da amostra,
30 crianças internadas para se submeterem à cirurgia de
pequeno e/ou médio porte, com idade entre três e nove
anos, sendo que a maioria eram meninos (21; 70%) entre
três e seis anos (22; 73,4%). A amigdalectomia (12; 40%)
e a postectomia (07; 23,4%) foram as cirurgias de maior
ocorrência entre as crianças. A coleta de dados realizouse no período de janeiro a fevereiro de 2006, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein e autorização
pela instituição escolhida como campo de pesquisa. Primeiramente, explicava-se à criança e seu acompanhante
sobre a pesquisa, apresentando o termo de consentimento
livre e esclarecido a ser assinado pelo responsável legal.
Logo após a admissão na unidade pré-operatória, fazia-se
uma primeira avaliação da criança quanto à presença de
comportamentos que evidenciavam ansiedade e medo, utilizando-se um formulário contendo dados de identificação
da criança e as características de ansiedade e medo agrupadas em fisiológicas, emocionais e cognitivas, sob a

SAÚDE DA CRIANÇA

ROSECLAY ADRIANA CARETE2

SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

a mudança no tom da voz (14; 41,1%) foram as mais observadas antes da sessão, não se observando nenhuma
característica fisiológica após ela. As características de
ordem emocional também reduziram após a sessão (03;
6,5%), sendo que o retraimento (21; 45,6%) e a impaciência (12; 26,1%) ocorreram com maior freqüência antes e
após a sessão. Quanto às características cognitivas, a hiperatenção (08; 44,4%) e a preocupação (09; 50%) predominaram, havendo também, redução de sua ocorrência
após a sessão. CONCLUSÃO: O interesse e o envolvimento
das crianças na brincadeira evidenciam que, apesar do período que antecede a cirurgia ser estressante, elas conseguem relaxar, mostrando-se criativas e capazes de
dominar a situação quando brincam, indicando ego fortalecido. As características físicas, emocionais e cognitivas
relacionadas a medo e ansiedade tornaram-se menos freqüentes após o BT. Esses resultados sugerem que o brinquedo pode ser uma estratégia bastante efetiva no alívio
do medo e da ansiedade na criança que aguarda ser encaminhada para a cirurgia.
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meio desses dados, levantaram-se os domínios, classes e
diagnósticos de enfermagem da taxonomia da NANDA II. A
NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) foi
formada em 1982 com o objetivo de organizar os diagnósticos de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é uma
das etapas de um processo e visa personalizar, identificar
e atender as necessidades de uma pessoa, com isso a enfermagem pode oferecer um cuidado qualificado e individualizado (7,8). A taxonomia II trabalha os domínios, classes
e diagnóstico, onde as classes compreendem os domínios
e cada domínio reúne conceitos diagnósticos. Essa taxonomia multiaxial permite uma combinação entre os eixos, permitindo várias possibilidades de diagnóstico, contribuindo
assim para uma melhor abrangência clínica pela taxonomia
(9,10). RESULTADOS: O resultado tem por base 11 (100%)
autores pesquisados, onde foram considerados os sinais e
sintomas mais prevalentes, entre estes foram: 7 (63,33%)
dos autores mencionaram fraqueza muscular; 7 (63,33%)
insuficiência respiratória; 5 (45,45%) miocardiopatia, 5
(45,45%) déficit cognitivo, 5 (45,45%) escoliose; 2
(18,18%) aspiração; 2 (18,18%) disfunção gastrintestinal e
2 (18,18%) afetação da linguagem verbal. Neste estudo
foram considerados para a elaboração dos prováveis domínios e classes do diagnóstico de enfermagem, somente
os sinais e sintomas acima de 25% presentes na literatura
estudada. A fraqueza muscular permite a elaboração dos
domínios: atividade/repouso; segurança/proteção e crescimento/desenvolvimento, das classes: atividade/exercício,
autocuidado, lesão física e crescimento. E os prováveis
diagnósticos de enfermagem seriam: mobilidade física prejudicada, deambulação prejudicada, déficit de auto cuidado
em vestir-se/arrumar-se, déficit no auto cuidado para higiene/banho, risco de quedas, risco para integridade da
pele prejudicada, desobstrução ineficaz de vias aéreas e
risco de crescimento desproporcional. Para a insuficiência
respiratória foi encontrado o seguinte domínio: atividade/repouso; a classe: respostas cardiovasculares/pulmonares e
os diagnósticos de enfermagem foram: ventilação espontânea prejudicada, padrão respiratório ineficaz. No caso de
miocardiopatia favoreceu a elaboração do domínio: atividade/repouso, da classe: respostas cardiovasculares/pul-
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INTRODUÇÃO: A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é
uma doença crônica e progressiva, geralmente detectada
quando a criança tem de três a cinco anos de idade, cuja
incidência é de 1 para cada 3500 nascimentos de meninos,
causada pela deleção no cromossomo X, o qual resulta na
produção defeituosa da distrofina (proteína) levando a degeneração da membrana que envolve a célula muscular
provocando a sua morte, podendo acometer diferentes grupos de músculos e com variável velocidade de degeneração, resultando em fraqueza e posteriormente atrofia
muscular (1,2,3). Essa fraqueza muscular, inicialmente
afeta os músculos da cintura pélvica e escapular, com isso
surge os primeiros sintomas, como quedas, dificuldade para
correr, subir escada e levantar-se do chão, a qual necessitará se apoiar nas pernas, depois no joelho e no quadril
para conseguir ficar ereta, conhecido como sinal de Gower.
Outro aspecto progressivo é em relação à dificuldade em
manter funcionante a parte respiratória e cardíaca, favorecendo a morte na fase da adolescência (4,5,6). Percebe-se
que quando a criança é acometida pela DMD sua qualidade
de vida se torna prejudicada, principalmente quando a doença se evidencia, pois não consegue manter as atividades
diárias iguais as de outras crianças e adolescentes com a
progressão surgem deformidades nos membros inferiores
e coluna, tornando-a dependente dos familiares, e com necessidade de uso de artefatos que auxiliem na locomoção,
como cadeira de rodas, gerando problemas na auto-estima
e emocionais devido à vergonha da doença frente a olhares
de curiosos e restrição de acesso à comunidade, podendo
levar ao isolamento social. Essa é uma doença rara, por
isso há necessidade de se buscar fundamentos que auxiliem as ações de enfermagem. OBJETIVOS GERAIS: Correlacionar o quadro clínico da distrofia muscular de Duchenne
com a taxonomia II da NANDA. Identificar os prováveis diagnósticos de enfermagem em crianças e adolescentes portadoras de distrofia muscular de Duchenne. METODOLOGIA:
O método utilizado foi exploratório e descritivo, em uma revisão sistemática de literatura, sendo utilizados livros e periódicos nacionais e latinos, no período de 1993 a 2006.
Primeiramente analisaram-se os sinais e sintomas mais
presentes na DMD perante os autores pesquisados e por
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monares, e dos diagnósticos de enfermagem: débito cardíaco diminuído e risco de intolerância a atividade. Quanto
ao déficit cognitivo foi elaborado os seguintes domínios:
percepção/cognição e crescimento/desenvolvimento, das
classes: cognição e desenvolvimento, e dos diagnósticos
de enfermagem: memória prejudicada, risco de atraso no
desenvolvimento. Frente a escoliose possibilitou chegar ao
seguinte domínio: conforto, com a classe: conforto físico e
ao diagnóstico de enfermagem: dor aguda. DISCUSSÃO:
Como não foram encontradas publicações específicas na
enfermagem sobre casos de DMD não foi possível afirmar
ou correlacionar esses possíveis diagnósticos mencionados
para verificar ou mesmo direcionar esse ângulo de atuação
do enfermeiro, porém pela evolução da sintomatologia
mencionada na literatura foi possível identificá-los. CONCLUSÃO: Apesar de existir todo um empenho dos profissionais enfermeiros em efetivar o processo de enfermagem,
percebe-se uma carência na literatura na divulgação de
dados sobre casos atendidos e especificamente sobre os
diagnósticos, sugere-se assim, que há necessidade de se
estimular enfermeiros assistenciais a pesquisar e divulgar
situações clínicas assistidas para que ajudem a fomentar
informações que possam subsidiar a profissão.
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cepção de educação em saúde ainda permanece fincada na
transmissão de conhecimentos e no modelo biologicista do
processo saúde-doença, onde o saber das famílias, a sua realidade social e a existência de práticas populares foram
pouco valorizados. Observou-se a preocupação dos enfermeiros em realizar orientações envolvendo a família no cuidado à
criança. As ações educativas encontram-se voltadas principalmente para as crianças dependentes de tecnologia. Uma
das recomendações do estudo é a criação de serviços de
atenção domiciliar para essas crianças que necessitam de
cuidados complexos, de forma tal, que suas famílias tenham
uma rede de apoio para cuidar de seus filhos. Outra recomendação é a formação de grupos de discussão com os
enfermeiros nas unidades hospitalares acerca da educação
em saúde. Discutir e repensar os aspectos relacionados à
educação em saúde é fundamental para o fortalecimento de
uma prática educativa que fuja da mera transmissão de informações de temas relacionados somente à doença e ao
corpo biológico. O profissional deve exercitar sua capacidade
de reflexão sobre si mesmo, pois, suas concepções, crenças
e valores interferem nesse processo educativo. Destaca-se
também, a importância de preparar essas famílias para
serem sujeitos de sua própria história. Para tal, outra recomendação seria a criação de grupos educativos com as famílias das crianças hospitalizadas. Os enfermeiros poderiam
proporcionar momentos de discussão e reflexão, onde os
familiares teriam oportunidade de expor suas ansiedades,
necessidades, medos, angústias, valores, crenças, esperança, desejos, facilidades e fragilidades no cuidado à sua
criança e outros aspectos de interesse sobre sua experiência. Frente aos novos horizontes que se abrem, em relação
às questões de educação em saúde, numa visão integral,
faz-se necessário um novo posicionamento dos enfermeiros
e dos outros profissionais de saúde para interferir de maneira positiva na dinâmica social. Precisamos, de imediato,
refazer nossos conceitos, e além de competência técnica
estarmos imbuídos de compromisso social, dessa forma poderemos efetivamente contribuir com a melhoria das condições de vida e de saúde dos diferentes grupos sociais,
destacando aqui as crianças que vivenciam processos de
hospitalização e suas famílias.
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O presente trabalho configura-se como relatório final de dissertação de mestrado, e teve como objeto de estudo a concepção de educação em saúde que norteia a prática educativa
do enfermeiro junto à família da criança hospitalizada. O
mesmo insere-se no Núcleo de Pesquisa, Experimentação e
Estudos em Enfermagem na Área da Mulher e da Criança (NUPEEMC) e na Linha de Pesquisa Cuidado em Enfermagem o cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, ambos vinculados à Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). As
reflexões de como os enfermeiros estão integrando o cuidado
com ações educativas em saúde na assistência infantil levaram aos seguintes objetivos do estudo: 1) Identificar a concepção de educação em saúde que norteia a prática educativa do
enfermeiro junto à família da criança hospitalizada; 2) Caracterizar as práticas educativas em saúde do enfermeiro com a
família da criança hospitalizada. Sabe-se que o modo como se
concebe algo influencia em atitudes e posturas. Desta forma,
conhecer a concepção dos enfermeiros acerca de questões
relacionadas à educação em saúde, pode elucidar as formas
pelas quais os mesmos estão construindo o seu conhecimento, em relação a esta temática, e de que maneira o utiliza
nas práticas educativas. Utilizou-se a abordagem qualitativa.
Os sujeitos do estudo foram nove enfermeiros que trabalham
na Unidade de Pacientes Internos do Instituto de Puericultura
e Pediatria Martagão Gesteira, localizado no município do Rio
de Janeiro. O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de
entrevista composto por perguntas semi-estruturadas. Atendendo as questões éticas e legais vinculadas à pesquisa, contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,
foi solicitada a autorização ao Comitê de Ética em Pesquisa do
cenário do estudo. Cabe ressaltar que o projeto teve a sua
aprovação no referido comitê. Além disso, os sujeitos foram
esclarecidos quanto ao seu anonimato, sua participação voluntária, uso de pseudônimos, e a ausência de riscos pessoais,
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A partir da Análise Temática das respostas, emergiram as seguintes categorias: 1) A concepção de educação
em saúde na ótica dos enfermeiros; 2) Práticas educativas
em saúde: preparando as famílias de crianças dependentes de
tecnologia para o cuidado domiciliar. Constatou-se que a con-

SAÚDE DA CRIANÇA

ANGELA MARIA LA CAVA2

REFERÊNCIAS
ALVES, V. S. Educação em saúde e constituição de sujeitos:
desafios ao cuidado no Programa Saúde da família. 2004. 192
f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) ? Instituto de
Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.
BORDENAVE, J. E. D. Alguns fatores pedagógicos. In: SANTANA, J. P.; CASTRO, J. L.(Org.). Capacitação em desenvolvimento de recursos humanos CADRHU. Natal: Ministério
da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde/ Editora
da UFRN, p. 261-268, 1999.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 43 ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2006.

SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

QUEIROZ, M. V. O.; JORGE, M. S. B. Ações educativas no
cuidado infantil e intervenções dos profissionais junto às
famílias. Acta Scientiarum. Health Sciences, Maringá, v. 26,
n. 1, p. 71-81, 2004.
SABÓIA, V. M. Práticas discursivas de enfermeiras sobre
educação em saúde: a arte de talhar pedras. 1999. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem) ? Escola de Enfermagem
Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 1999.

88
SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

PALAVRAS-CHAVE
enfermagem pediátrica, família, educação em saúde

AUTORES
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira IPPMG/UFRJ

1

2

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - EEAP/UNIRIO

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 87-88

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ENFERMAGEM
PEDIÁTRICA: CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS
DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DAS ESCOLAS
PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (1986-1999)

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

SESSÃO COORDENADA

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 89-90

89
SESSÃO COORDENADA

período de 1986 a 1999 e analisar as características dos
referidos cursos. O recorte temporal (1986) se justifica pela
criação dos cursos de especialização em enfermagem pediátrica na Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Escola
de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e, em 1999, pela reformulação do curso de especialização em enfermagem neonatal
da Faculdade de Enfermagem (FENF) da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo histórico numa perspectiva da História Nova.
Os dados provêm de fontes primárias escritas, que correspondem as leis, decretos, regulamentos, pareceres, relatórios dos cursos de especialização, entre outros. Com vistas
à descrição das características dos cursos de especialização, foi necessária a obtenção de dados quantitativos através de um formulário aplicado às escolas de enfermagem
públicas do Estado do Rio de Janeiro. Para analisar os documentos escritos e os depoimentos, foi feita a classificação temática por assunto. RESULTADOS: Constatou-se que
EEAN/UFRJ criou um curso de extensão em enfermagem
pediátrica, em 1974, que pode ser considerado o precursor
dos cursos de especialização nessa área na cidade do Rio
de Janeiro, com vistas ao fortalecimento da institucionalização da especialidade no país. Evidenciou-se que das quatro escolas de enfermagem públicas, a EEAN/UFRJ e a
EEAAC iniciaram os cursos em 1986, e a FENF/UERJ iniciou, em 1992, o curso de especialização em enfermagem
neonatal; e a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP) da
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) não teve/tem curso
de especialização em enfermagem pediátrica ou neonatal.
O número de alunos, em média, era de 13, apesar de uma
das escolas oferecer um maior número de vagas (30/40).
A carga horária dos três cursos ultrapassava 360 horas
preconizada pelo Ministério da Educação (Resolução nº
12/83), chegando até 1140 horas, em um dos cursos, com
duração de 12 meses. A maioria do corpo docente das escolas tinha a titulação de mestre, sendo que no curso da
rede estadual participava um grande número de professores com o título de livre docência obtido na própria instituição. As disciplinas enfocam temáticas voltadas para ações
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INTRODUÇÃO: O estudo constitui-se no relatório parcial de
pesquisa do Projeto Integrado de Pesquisa/CNPq – A Institucionalização de Enfermagem Pediátrica: A Influência da
Especialização na Prática Profissional nos Anos 70, que
está inserido no Grupo de Pesquisa/CNPq – Saúde da
Criança/Cenário Hospitalar. No ensino de enfermagem, a
especificidade da disciplina Enfermagem Pediátrica foi considerada através do Decreto nº 27.426 de 14 de novembro
de 1949 com base na Lei nº 775 de agosto de 1949 (Ministério da Saúde, 1974). Para a referida disciplina, constata-se, no decreto, a exigência de estágio prático
complementando a teoria, com ênfase no cuidado direto e
na educação sanitária. Quanto aos cursos de pós-graduação, o citado decreto mencionava que os mesmos deveriam
ter um currículo específico e regulamentava apenas duas
especializações, uma em Saúde Pública e a outra em Administração, porém, não citava, em particular, a Enfermagem Pediátrica. Vale lembrar que, em 1955, no 8º
Congresso Nacional de Enfermagem realizado em Belo Horizonte/Minas Gerais, o preparo das enfermeiras para o desenvolvimento dos programas de saúde foi um dos temas
de discussão de grupo, e uma das conclusões destacava
maiores oportunidades de capacitação das enfermeiras, tais
como: programas de educação em serviço, cursos de atualização, de especialização e de pós-graduação a fim de
melhor desempenharem suas funções. Nos anos 60, as
particularidades das reações emocionais da criança hospitalizada são conhecidas pelas enfermeiras, com o apoio dos
conhecimentos de psicologia ressaltados por especialistas
da área. Cabe destacar que, em 1970, ocorreu o 1º Encontro de Enfermeiras Pediátricas, no Estado da Guanabara,
com os objetivos de discutir os problemas específicos da
assistência à criança e estudar a possibilidade de utilizar,
mais adequadamente, as potencialidades dos enfermeiros
que atuavam na área pediátrica. Assim, em 1972, a Escola
Paulista de Enfermagem (atual Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo) iniciou o primeiro curso de especialização em pediatria e puericultura.
OBJETIVOS: Descrever a criação e o desenvolvimento dos
cursos de especialização em enfermagem pediátrica e neonatal das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro no
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preventivas e curativas, sendo que um curso foi estruturado
com temas abordados na Pediatria Social, nos moldes do
curso desenvolvido pelo Departamento de Enfermagem da
Escola Paulista de medicina (atual Universidade Federal de
São Paulo) pioneira na implantação do curso de especialização em enfermagem pediátrica no país, nos anos 70. Os
cursos atendiam as exigências específicas do Conselho Federal de Educação e as legislações específicas de cada universidade e escola/faculdade. Os cenários da prática dos
cursos de especialização em enfermagem pediátrica e neonatal estavam voltados para os diferentes níveis de assistência, a saber: creche, unidades básicas, ambulatórios
especializados, unidades de internação e de cuidados intensivos de hospitais pediátricos. CONCLUSÃO: Com base nas
características dos cursos de especialização em enfermagem pediátrica e neonatal desenvolvidas nas três escolas
de enfermagem públicas do Estado do Rio de Janeiro no
período estudado, pode-se concluir que as disciplinas estavam voltadas para as ações preventivas e curativas, e os
cenários da prática atendiam todos os níveis de complexidade da assistência de enfermagem pediátrica.
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O TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E SEUS
DESDOBRAMENTOS: O SOBREVIVER E AS
REPERCUSSÕES NA QUALIDADE DE VIDA
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características para essa clientela. Nesta perspectiva, o reconhecimento das fases de crescimento e desenvolvimento
infantil e das relações familiares nos atributos de qualidade
de vida na infância são essenciais (HINDS; HAASE, 1998).
Assim, os conceitos de qualidade de vida e desenvolvimento da criança e do adolescente constituíram o nosso
quadro teórico. Este é um estudo descritivo-exploratório, de
natureza qualitativa, utilizou-se a entrevista aberta como
recurso para a coleta de dados. Participaram do estudo 14
crianças/adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos, submetidos ao TMO em um hospital-escola do interior de São
Paulo. O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde o trabalho
de campo foi realizado. Agruparam-se os dados obtidos em
três temas: o passado - lembranças da doença e do tratamento; o presente - crescer e viver na condição de ser
transplantado e o futuro - novos caminhos pela vida. No
primeiro tema as crianças e adolescentes descreveram várias situações pelas quais passaram desde o início do adoecer até realizarem o TMO, como: os primeiros sinais e
sintomas da doença, o transplante e as particularidades de
cada fase do processo. Consideraram esse período como
crítico e difícil, uma vez que os procedimentos invasivos e
agressivos causaram impacto em várias dimensões de suas
vidas. Em alguns momentos, emergiram lembranças de
tempos difíceis, com desdobramentos significativos para
suas vidas. O segundo tema referiu-se ao tempo vivido no
presente. As crianças/adolescentes relataram o significado
de crescer e viver na condição de transplantado, seus avanços e retrocessos, assim como mudanças em suas vidas,
que exigiram readaptações para o enfrentamento das diversas situações. Identificamos nos relatos experiências comuns que incluem inseguranças, alteração da imagem
corporal, problemas de ordem física e emocional. Algumas
estratégias foram mencionadas por eles no enfrentamento
dessa condição, tais como acreditar no sucesso do tratamento; apoio da família, de amigos e da equipe de saúde;
retomada das atividades do cotidiano; apoio espiritual; vontade de viver e determinação. O terceiro tema referiu-se
aos caminhos que se projetam para o futuro. Como o transplante de medula óssea é um tratamento para toda a vida,
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Atualmente, é crescente o interesse das diversas áreas do
conhecimento pela qualidade de vida das pessoas submetidas a transplantes. Os avanços científicos e tecnológicos
observados nas últimas décadas, em todas as esferas do
conhecimento humano, têm trazido contribuições relevantes para área da saúde, com a implementação de novos recursos e técnicas de tratamento e conseqüente
prolongamento da vida, por meio de procedimentos cada
vez mais sofisticados. Nesta perspectiva, um exemplo a ser
citado é o transplante de medula óssea (TMO). No transcorrer dos anos, essa modalidade terapêutica foi utilizada em
muitas doenças da infância, malignas ou não malignas, por
ser viável para curar ou prolongar a vida de muitas crianças
portadoras de doenças crônicas (ABRAMOVITZ, 1991). Alguns pontos importantes emergem dessa situação. Se por
um lado as diferentes modalidades terapêuticas vêm procurando garantir o prolongamento da vida, como no caso
das doenças graves, por outro, o impacto da doença e dos
tratamentos é difícil de ser enfrentado tanto pela criança
como por sua família. Mesmo no caso de o TMO ter sido
conduzido com sucesso, o paciente e sua família percorrem
um longo e difícil caminho, devido à complexidade desse
processo, uma vez que além do estresse a que são submetidos, desde o diagnóstico da doença, passam pelas várias
fases do tratamento, procurando sobreviver às complicações da doença até estarem curados (ANDERS; LIMA;
ROCHA, 2005). A criança e o adolescente que sobrevivem
a uma doença crônica trazem consigo toda a bagagem que
essa experiência lhes impõe, e que repercutirá de forma
marcante em suas vidas. Se a experiência de ter tido uma
doença grave com um tratamento agressivo causa impacto
em todos os aspectos da vida desses indivíduos, esses por
sua vez precisam ser apreendidos na tentativa de ajudálos na difícil missão de ser sobrevivente. Desta forma, o objetivo deste estudo é descrever a experiência de crianças e
adolescentes sobreviventes do TMO e apreender como esta
modalidade terapêutica afetou a qualidade de suas vidas.
Ao buscarmos a compreensão do conceito de qualidade de
vida para crianças e adolescentes sobreviventes do TMO,
deparamo-nos com alguns desafios como a: necessidade
de descobrir o seu significado, a sua importância e as suas

SAÚDE DA CRIANÇA

REGINA APARECIDA GARCIA DE LIMA2

SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

algumas vezes a imprevisibilidade desta modalidade terapêutica trouxe ao cotidiano das crianças e dos adolescentes
algumas ameaças. Efeitos tardios do tratamento foram pontuados pelos sobreviventes, transformando-se em preocupações para uma vida futura. As crianças e os adolescentes
relataram o significado de crescer e viver na condição de
ser transplantado, seus avanços e retrocessos, assim como
as mudanças em suas vidas, que exigiram readaptações
para o enfrentamento das diversas situações, de acordo
com seu limites e possibilidades. Entendemos que nosso
estudo revela a amplitude e relevância do transplante de
medula óssea para a vida de crianças e adolescentes e a
importância do mesmo para essa área de conhecimento,
principalmente porque no Brasil, poucos são os estudos específicos a esse respeito. Nesse caminhar, nos defrontamos
com a magnitude da existência humana em seus diferentes
momentos de vida, na sua forma única e singular de ser e
viver, compreendendo “da doença ao sobreviver do TMO”,
na missão de rearranjar, compor e reger suas histórias.
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demandas e cuidar da criança hospitalizada’ representativo da experiência da família que vivencia uma situação
de hospitalização de uma de suas crianças, em uma unidade pediátrica, motivada por doença aguda. O modelo
demonstra dois fenômenos interativos: Perdendo o controle sobre seu funcionamento e Buscando um novo ritmo
de funcionamento que exercem efeitos mútuos entre si,
são interdependentes e inter-relacionados, pois as categorias que compõem o primeiro fenômeno originam as
categorias do segundo e vice-versa. Dependendo da resposta obtida frente à estratégia empreendida, a família ou
supera a dificuldade, ou continua perdendo o controle.
Assim, ela oscila entre perder o controle e buscar um
novo ritmo de funcionamento procurando recuperar o
equilíbrio para cuidar das demandas que já faziam parte
de sua vivência e das novas surgidas na hospitalização
da criança. Neste movimento constante, as interações vivenciadas pela família determinam mudanças nos indivíduos que a compõem e, por sua vez, esta passa a incluir
em sua história a nova vivência que pode transformar a
unidade familiar ao longo da hospitalização. Considerações Finais: Analisando as estratégias desenvolvidas pela
família, constatamos que, nelas, estão retratadas as demandas, ou seja, a família busca aquilo que identifica
como necessário para manter seu funcionamento. Tanto
nesta pesquisa como em outras realizadas com famílias,
desvelaram-se estratégias desenvolvidas pela mesma,
durante a experiência da doença e hospitalização, tornando possível identificar que a família possui potencialidades para conviver com a situação. A enfermeira,
ciente dessas possibilidades, atua auxiliando a família a
manter o equilíbrio e atender suas demandas. Diante da
vivência da equipe que conhece patologias de maior gravidade ou está acostumada ao ambiente hospitalar, a situação vivenciada pela família pode ser considerada
comum e de simples resolução. Assim, o risco de subestimar as demandas apresentadas pela família acontece,
quando o profissional percebe esta família apenas como
mais uma dentro do hospital e não interage com a
mesma no sentido de alinhar suas ações e cooperar com
seu fortalecimento.
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INTRODUÇÃO: Pesquisas dedicadas a investigar a experiência das famílias que enfrentam a hospitalização de
um de seus membros, demonstram que alguns dos problemas gerados por essa situação atingem não apenas a
criança e a mãe, mas também, o grupo familiar. Estes
estudos referem-se, sobretudo, às situações, nas quais a
criança é portadora de doença crônica como câncer e
asma, ou foi vítima de traumatismo crânioencefálico. No
entanto, no Brasil, a maioria das crianças é hospitalizada
por doenças respiratórias, que correspondem a primeira
causa das internações de crianças menores de cinco
anos (46,5%) e a segunda causa de óbito na mesma
faixa etária. Em geral, quando estas patologias são identificadas e tratadas adequadamente apresentam bom
prognóstico. No contexto da hospitalização infantil por
doença aguda de bom prognóstico, acreditamos que as
famílias também sejam afetadas e tenham necessidades
geradas pela situação, que é freqüente em nossas unidades de internação pediátrica. OBJETIVO: compreender o
significado das interações vivenciadas pela família durante a hospitalização de uma criança de seu núcleo,
identificar as demandas da família e construir um modelo
teórico-representativo dessa experiência. TRAJETÓRIA
METODOLÓGICA: O Interacionismo Simbólico foi adotado
como referencial teórico e a Teoria Fundamentada nos
Dados (Grounded Theory) como referencial metodológico.
Os dados foram coletados por meio de observação e entrevistas com dois pais, quatro mães e uma criança, totalizando cinco famílias, cujo número de participantes foi
determinado por amostragem teórica. As famílias, sujeitos da pesquisa, tiveram suas crianças hospitalizadas
com as seguintes patologias agudas e de bom prognóstico: três com broncopneumonia, uma com pneumonia e
uma com glomerulonefrite difusa aguda. A pesquisa foi
realizada em um hospital público pediátrico situado na
Grande São Paulo que admite crianças de zero a 12 anos
de idade. Em sua maioria, as internações são decorrentes
de enfermidades prevalentes da infância no Brasil e que
exigem tratamento de baixa complexidade. RESULTADOS:
A análise dos dados permitiu a construção do Modelo Teórico ‘Procurando manter o equilíbrio para atender suas
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INTRODUÇÃO: Doenças cardiovasculares e/ou seus fatores
de risco formam um conjunto de morbidades geralmente
associadas entre si, constituindo graves problemas de
saúde pública. Apesar disso, poucos trabalhos investigam
os níveis de pressão arterial (PA), glicemia e colesterolemia
em escolares, sendo de extrema importância para prevenção/diagnóstico precoce. Objetivos: Geral: analisar fatores
de risco cardiovasculares em crianças de 06 a 12 anos matriculadas em duas escolas no município do Rio de Janeiro.
Específicos: a) Estimar a prevalência dos seguintes fatores
de risco: hipertensão arterial, sobre-peso, obesidade, hipercolesterolemia e hiperglicemia; b) Identificar os hábitos
alimentares (padrões de dieta) e de atividade física dos escolares estudados; c) Verificar a associação entre as variáveis sócio-demográficas e os fatores de risco identificados.
Contribuições: Intervir nos problemas identificados, através
de ações educativas, nos casos de baixa complexidade; e,
Encaminhar ao Hospital Escola São Francisco de Assis escolares doentes/portadores de risco cardascular. METODOLOGIA: estudo epidemiológico com abordagem quantitativa,
cuja amostra é 184 escolares sendo 52% (95) do sexo
Masculino e 48% (89) do sexo feminino, matriculados em
uma escola particular de ensino fundamental do município
do Rio de Janeiro. O tratamento estatístico inclui análises
univariadas e bivariadas das variáveis de interesse; métodos de regressão logística para avaliar confundimento, modificação de efeito, e tendência linear, Odds Ratios (OR)
não-ajustados e ajustados e seus respectivos intervalos de
confiança de 95%. Utilizaremos os testes de X2 e entre médias utilizando-se o teste t de Student e ANOVA utilizando
programas estatísticos (Epi-Info, versão 2005 e SPSS versão 15). Variáveis do estudo: PA, glicemia, colesterolemia e

medidas antropométricas, características sócio-econômicas
e estilo de vida. RESULTADOS PRELIMINARES: Inquérito Antropométrico/Pressórico - foram avaliados 184 escolares
nos quais se verificou que 48,91% (90), são eutróficas, ou
seja, possuem peso corporal ideal segundo o percentil do
índice de massa corporal para sexo e idade da população
de referência, 29,89% (55) apresentam obesidade, 20,11%
(37) apresentam sobrepeso e 1,09% (2) apresentam baixo
peso; noque tange aos valores pressóricos 88,59% (163)
apresentaram pressão arterial ideal, 6,52% (12) apresentaram pré-hipertensão e 4,89% (9) apresentaram hipertensão. Inquérito Bioquímico 100% (184) apresentaram níveis
normais de Glicemia; Colesterol Total: desejável (<170
mg/dl) 79,89% (147), limítrofe (170 a 199 mg/dl) 11,96%
(22), aumentado (maior ou igual a 200 mg/dl) 8,15% (15);
HLDL: 100% (184) apresentaram níveis normais; LDL: desejável (<110 mg/dl) 90,76% (167), limítrofe (111 a 129
mg/dl) 3,26% (6), aumentado (maior ou igual a 130 mg/dl)
5,98% (11); VLDL: desejável (<26 mg/dl) 86,96% (160),
aumentado (>26 mg/dl) 13,04% (24); Triglicerídeos: desejável (<100 mg/dl) 73,91% (136) e aumentado (>100
mg/dl) 26,09% (48). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Torna-se
premente destacarmos que a análise estatística apresentou
prevalência significativa de: elevação da pressão arterial,
sobrepeso, obesidade, dislipidemia, ingestão acentuada de
gorduras trans, desmame precoce e sedentarismo nos escolares de nível sócio-econômico mais favorecido. Nesse
sentido nosso estudo mostrou que o enfermeiro tem um
papel fundamental no que concerne a atuação nas modalidades de promoção da saúde e prevenção de agravos.
Principalmente ao passo que evidenciamos uma elevada
prevalência de fatores de risco numa clientela suposta-
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mente saudável. Tal fato passaria despercebido até que alterações secundárias já tivessem se instalado, como ocorre
em muitos casos, justificado pela alta morbidade que as
doenças cardiovasculares assumem na vida adulta. Neste
contexto destaca-se o papel da comunidade escolar como
propagadora de informações e incentivos que possibilitem
o entendimento da saúde como conseqüência do bem estar
geral e não como sua causa. É neste momento que o profissional de enfermagem que atua no espaço comunitário
funciona como elo entre os serviços de saúde e a comunidade, possibilitando maior participação desta no processo
de manutenção da saúde. Podemos evidenciar como contribuições as interfaces que se relacionam com a assistência, o ensino, bem como a pesquisa em enfermagem no
contexto da saúde da criança. Sob a ótica assistencial, as
contribuições caracterizam-se pelo rastreamento precoce
dos fatores de risco cardiovascular das crianças estudadas,
através da investigação clínica, o encaminhamento e acompanhamento dos escolares nos serviços de saúde pertinentes. Com isto pretende-se otimizar a assistência prestada,
no que concerne à prevenção e o controle das doenças cardiovasculares. Assim, espera-se também contribuir de alguma forma com a escola estudada, principalmente na
divulgação do tema entre a comunidade escolar e sensibilização dos responsáveis para a necessidade de controle
dos fatores de risco cardiovascular ainda na infância. No
que concerne ao ensino esta pesquisa irá servir como fonte
de consulta bibliográfica. Dessa forma pode favorecer a
reflexão de estudantes de enfermagem em nível de graduação e pós-graduação que buscam conhecimentos.
Dentre os conhecimentos citamos àqueles que se correlacionam com o papel da enfermagem e mais particularmente do enfermeiro pediatra na promoção da saúde
escolar como um todo e principalmente em relação à prevenção dos fatores de risco investigados, e a correlação
dos resultados obtidos com a prevalência na população evidenciada em outros estudos. Para a pesquisa foi importante evidenciar que dentro da presente investigação pode
ser criado um leque de possibilidades no que concerne a
realização de novos estudos para investigar a problemática
em tela de forma mais abrangente. Inclusive a análise
comparada de realidades distintas quando da utilização de
amostras estratificadas de duas ou mais escolas poderá
ajudar no aprimoramento e compreensão dos fatores determinantes que caracterizam o contexto de saúde e doença
que envolve a temática estudada. Sob este prisma continuidade deste tipo de pesquisa pode otimizar a interface
existente entre a enfermagem pediátrica e outras áreas de
conhecimento tais como a cardiologia, saúde pública e coletiva, bem como de outras áreas correlatas.
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dade de internação pediátrica. Estes encontros seguiram
as etapas do processo de pesquisar-cuidar e organizado
metodologicamente aos moldes de oficina pela característica sensível que este método possibilita para a coleta
dos dados. Resultado: Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo e surgiram vários
símbolos e significados. Para a morte da criança foram
atribuídas imagens de: impotência, medo do desconhecido, perda, dor, quebra de um processo, processo natural, raiva, revolta, inconformismo, entre outros. Sobre o
cotidiano de trabalho surgiram alguns significados relacionados com a forte semelhança com a dinâmica das
relações familiares por passarem maior parte do tempo
no hospital, e desta forma estreitando os laços afetivos,
o compartilhamento da dor que as famílias sentem com
a hospitalização de seus filhos, a convivência em grupo,
a comunicação enquanto elemento de interação, a necessidade de se ter um processo de trabalho definido
com a interdisciplinaridade sendo o fator de maior representação simbólica e reconhecimento do que significa o
trabalho da Enfermagem. Algumas contribuições: Este
estudo, além de contribuir para a reflexão do que significa e simboliza o fazer da enfermagem ao cuidar da
criança na visão da equipe de saúde, relembra a importância de se utilizar esta fonte geradora de significados
para que haja uma harmonia no cotidiano destes profissionais, que enfrentam situações de alegrias, tristezas,
compartilhamento, identificação e relações inconstantes
de estresse e tomadas de decisões. A vida no cotidiano
hospitalar acaba por revelar forças e limites que cada
profissional expressa em suas atitudes e que por vezes
gera ansiedades. Na verdade a profissão é um fator de
identidade social e isto também define a maioria dos símbolos e significados que atribuímos ao que fazemos profissionalmente. Logo, com a realização deste estudo foi
possível compreender que para um cotidiano profissional
com elementos saudáveis e que possibilitem um viver em
sociedade na situação de doença da criança é necessário
que se tenha atenção aos pequenos lembretes que o diaa-dia nos trás, e acima disto saber estar neste cotidiano
com determinação e consciência do seu papel.
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Este estudo é um recorte da dissertação de mestrado realizada para a finalização do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Catarina a qual buscamos
abordar os significados da morte da criança para a
equipe de saúde, bem como extrair possibilidades de cuidado ao cuidador a partir dos seus relatos. Com este objetivo foi possível vislumbrar também os símbolos e
significados do cotidiano de trabalho da enfermagem. A
morte tem sido uma temática constantemente discutida
no cenário da enfermagem, embora ainda que superficialmente. Esta dificuldade de reflexão sobre o assunto
visualizada na rotina dos profissionais da saúde traduz o
que a história do processo de morrer vem enfrentando
ao longo da história. Com o advento tecnológico, a urgência no crescimento das novas formas de se evitar “o
morrer”, as práticas culturais habituais no processo de
morte e morrer adquirem uma outra roupagem. Inicialmente a morte trazia uma face romântica, época que a literatura coloriu-se de grandes manifestações de dor,
predominando a não aceitação da morte. Logo, o que
possuía uma aceitação caracterizada por uma crença de
que a morte era um processo natural, passa a ser entendida como uma ruptura do processo de viver. A preocupação de abordar este assunto junto aos profissionais
que atuam na área pediátrica surgiu com a vivência no
cotidiano de trabalho como enfermeira. Assim, outros
símbolos e significados que são inerentes ao processo
de hospitalização da criança foram surgindo durante as
discussões em equipe. Metodologia: Os sujeitos do estudo foram os profissionais da saúde que atuavam na
Unidade de Internação Pediátrica de um Hospital Escola
do Sul do Brasil, no período de novembro a dezembro de
2001 e que desejaram participar do estudo. Efetivamente
participaram da pesquisa, profissionais: da enfermagem,
medicina, psicologia, serviço social e nutrição, além de
acadêmicos das mesmas áreas. A coleta dos dados foi
realizada em três etapas didaticamente delineadas, mas
a todo encontro estabelecido era palco para que os dados
emergissem. Foram realizados três encontros denominados encontros de cuidado com a equipe de saúde da uni-
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revisão e 04 primeiras consultas. A coleta das informações foi realizada na UBS, após cada consulta, no período
de maio de 2007, através de entrevista semi-estruturada
com cinco questões abertas. Após o consentimento préinformado, as entrevistas foram gravadas em fita cassete
e posteriormente transcritas. Utilizou-se para a análise
das informações a técnica de análise temática proposta
por Minayo4. Foi realizada uma leitura flutuante e transversal de todas as respostas, com identificação das categorias e análise e interpretação à luz do referencial
teórico. RESULTADOS– Surgiram três temas, que seguem, com seus respectivos subtemas entre parênteses:
1) Percepção dos acompanhantes sobre a consulta
(orientação, resolutividade, humanização do atendimento); 2) Dúvidas mais freqüentes (alimentação, eliminação, sono e repouso, colo/ manha, regurgitação,
assaduras, higiene oral, pouco ganho de peso); 3) Orientações fornecidas (higiene oral, higiene corporal, higiene
perineal, aleitamento materno, cuidados com os seios,
prevenção de acidentes, febre, obstrução nasal). CONSIDERAÇÕES FINAIS - Com base nos resultados obtidos,
podemos inferir que a consulta de enfermagem pediátrica é de suma importância na assistência às crianças
devido às dúvidas que podem ser esclarecidas e resolvidas. Além disso, observa-se a satisfação dos acompanhantes após cada consulta. A consulta de enfermagem
pediátrica deve seguir o modelo do processo de enfermagem procurando planejar esta atividade, conhecer a
realidade de saúde da criança e da família, utilizando a
técnica de entrevista e do exame físico para contribuir
para a construção do diagnóstico e intervenções de enfermagem que vão atender as necessidades desta
criança e família. Assim, este estudo, na percepção dos
acompanhantes, apontou aspectos facilitadores na consulta como: orientação, resolutividade e a humanização
do atendimento. Mostrando que a enfermeira é um profissional de saúde capacitado para desenvolver atividades de promoção e prevenção de doenças, contribuindo
para um desenvolvimento sadio da criança.
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INTRODUÇÃO – A consulta de enfermagem pediátrica
tem como objetivo, acompanhar e avaliar o crescimento
e o desenvolvimento das crianças1. O atendimento à
criança e à sua família é um desafio à equipe de saúde,
necessitando-se efetivar o acompanhamento da criança,
orientando-se e dando-se suporte para que ocorra uma
assistência planejada, individualizada e de qualidade com
o recurso socioeconômico da comunidade a que pertence2. A puericultura, área da pediatria voltada principalmente para os aspectos preventivos e da promoção
da saúde, atua no sentido de manter a criança saudável
para garantir seu pleno desenvolvimento, atingindo a vida
adulta sem influências desfavoráveis e sem problemas
trazidos da infância. Suas ações priorizam a saúde no
lugar da doença. Seus objetivos básicos contemplam a
promoção da saúde infantil, prevenção de doenças e
educação da criança e de seus familiares, através de
orientações antecipatórias aos riscos de agravos à saúde,
podendo-se oferecer medidas preventivas mais eficazes.
Para ser desenvolvida em sua plenitude, é necessário
conhecer e compreender a criança em seu ambiente familiar e social, sua interação e relações dentro do contexto sócio-econômico, histórico, político e cultural em
que está inserida, pois as ações de saúde, além de serem
dirigidas à criança, refletem-se sobre o seu meio social,
a começar pela família, pois, sem o envolvimento desta,
as ações que visem as crianças não terão sucesso 3.OBJETIVO – Identificar qual a percepção dos acompanhantes das crianças que buscam a consulta de enfermagem
pediátrica, verificando se as orientações recebidas durante a consulta esclareceram suas dúvidas, bem como
se os acompanhantes assimilaram as orientações abordadas na consulta. METODOLOGIA – Estudo exploratório
descritivo com abordagem qualitativa. A população em
estudo foi composta por 10 acompanhantes de crianças,
que realizaram consulta de enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde do município de Canoas/RS, convidados após a realização da consulta, sendo 09 mães e
01 pai com idade entre 18 e 34 anos em 06 consultas de
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foi também a principal protetora (58%). Entretanto, os
dados sócio-demográficos apontam um perfil de agressora
e protetora marcado pela baixa escolaridade e baixa renda
familiar. Entre as mães das crianças em atendimento naquele serviço, 34% possuíam entre 1 a 3 anos de estudo
e 27% de 4 a 7 anos de estudo. A idade das mães concentrou-se entre 26 e 30 anos (34%). Dados relativos ao
pai como indicam que 20% deles apresentavam entre 1 e
3 anos de estudo e 20% entre 36 e 40 anos e 20% entre
4 e 7 anos. Com relação ao motivo do atendimento ambulatorial, a agressividade foi a causa mais registrada
(16%) . Sobre quem foi a pessoa responsável pelo encaminhamento ao setor especializado do ambulatório, 48%
foram feitos pelos estudantes de medicina do internato,
responsáveis pela maioria dos atendimentos de primeira
vez. A equipe de enfermagem, e não apenas a enfermeira
foi responsável por 8% dos encaminhamentos, o que demonstra a sensibilidade da equipe como um todo pela
criança em situação de violência. Em 26% dos prontuários
não estava registrada a necessidade de encaminhamentos
após a consulta, sendo que 26% das crianças tiveram necessidade de serem encaminhadas para a psicologia
(51%). Várias crianças tiveram necessidade de vários tipos
de encaminhamento, isto é decorrente da diversidade de
agravos que as crianças vítimas de violência sofrem (físicos, psicológicos, cognitivos e comportamentais), fazendo
com que essas crianças integrem o grupo de crianças com
necessidades especiais de saúde, pois criam demanda de
cuidados especiais. Quanto ao tempo de seguimento ambulatorial, 51% delas tinham menos de um ano de atendimento. Esses achados revelam uma intensa relação
entre pobreza, baixa escolaridade e gênero na matriz social
da violência na infância. As mães precisam garantir o sustento de seus filhos, entretanto com a baixa escolaridade
são inseridas no mercado de trabalho em atividades mal
remuneradas. Esta mulher está sujeita ao sofrimento e
estresse, e se inicia uma cadeia da violência em que a
mulher oprimida acaba por oprimir seu filho recorrendo a
violência. Elas freqüentemente têm baixa auto-estima,
vivem isoladas socialmente e com estresse devido ao desemprego ou atividades mal remuneradas, vivências inade-
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No Brasil, entre as vítimas da violência intra-familiar estão
as crianças que apresentam-se mais frágeis e vulneráveis
e com maior exposição ao adoecimento físico e psicossocial. Por vezes, isso acontece devido às relações de forças
e de poder que se operam no mundo da família, na qual a
criança está inserida. A família, cujo papel social é o de
acolher e proteger a criança, vive o paradoxo de ser apontada pelas estatísticas oficiais como a maior responsável
pela violência infantil. Portanto, o conhecimento do perfil
dessa família e das crianças vítimas de violência intrafamiliar é o objeto de estudo desenvolvido com os objetivos de
identificar o perfil das crianças e das famílias envolvidas na
situação de violência e analisar os comportamentos assumidos pelos membros da família diante da violência infantil. O estudo exploratório e descritivo foi realizado em um
ambulatório de pediatria de um hospital universitário do
SUS, especializado no atendimento a crianças em situação
de violência e seus familiares. Foram utilizados como fonte
de dados 44 prontuários de crianças atendidas entre janeiro de 2006 e 2007. Os dados foram coletados no mês
de março de 2007 orientados por um formulário contendo
as variáveis do estudo relacionadas aos dados sócio-demográficos, ao tipo de violência, familiares envolvidos na
situação de violência, motivo da primeira consulta e conduta do serviço. Os resultados indicam em relação ao
sexo, que a maioria das crianças eram meninos (64%).
Sobre o local de moradia, verifica-se que 12% das crianças residiam na AP2.2 e 12% na AP3.1. Embora o hospital
esteja localizado na área de cobertura do Sistema Único
de Saúde (SUS) referente a AP2.2, as condições de acessibilidade (ônibus, trem e metrô) e a especialização do serviço o tornou um hospital de referência para todo o Estado
do Rio de Janeiro, o que explica a demanda de 21% das
crianças atendidas eram de outros Municípios. Desse contingente, 89% eram residentes nos Municípios pertencentes a Região Metropolitana I:, Queimados, Nova Iguaçu,
Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti,. A violência física (33%) e a negligência (27%) foram os tipos
de violência mais comuns a que as crianças foram expostas. Sobre o agente causador da violência, o principal
agressor da criança foi a mãe (40%). Paradoxalmente, ela
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quadas, divórcios, pobre utilização de recursos da comunidade e passividade excessiva. Existe uma inversão de
papeis na família, de autora de cuidados para autora de
agressão pois usam seus filhos para canalizar suas frustrações. Conclui-se que as famílias que vivenciam situações de violência não devem ser divididas entre agressores
e protetores, pois como vimos na maioria das vezes a
mesma pessoa que agride é a que tem ações de proteção
ou mantém contato íntimo com o agressor, necessitando
também de suporte para lidar com as situações de violência no seu cotidiano. A atenção deve ser dada à criança,
ao protetor e também ao agressor. Quando esta família é
devidamente atendida, esta continua sendo a melhor referência para a criança. Devemos ter o entendimento de
que a abordagem da dinâmica familiar é essencial para
intervir no processo de violência instalado contra a criança,
uma vez que permite entender de forma mais global as
causas e as conseqüências do abuso. Diante desta constatação fica reforçada a premissa de que a família deve
ser preservada e tratada como alvo de atenção, sendo na
maioria das vezes o melhor ambiente para a criança, desde
que devidamente atendida e apoiada.
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de cuidados com a história de necessidade especial de
saúde das crianças. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa,
quantitativa exploratória, foi realizada nos prontuários do
arquivo médico de um Hospital Geral do SUS. Os critérios
de inclusão foram crianças que permaneceram internadas mais de sete dias, com uma ou mais internação.
Foram excluídas as que evoluíram a óbito, as transferências para outras instituições, idade inferior a 29 dias e
superior a 12 anos completos. Os dados foram tratados
por analise estatística simples, apresentadas sob a forma
de tabelas e quadros. RESULTADOS: Das 2221 crianças
internadas na UTIP, 20 constituíram a amostra investigada, pois apresentavam-se na faixa etária entre 29 dias
a e 12 anos, permaneceram internadas por no mínimo 7
dias e /ou um mínimo de 2 internações e apresentavam
diagnóstico de malformação congênita. Os resultados indicaram que as crianes com malformação congênita se
reinternaram até duas, por no mínimo sete dias e no máximo de 21 dias. Os lactentes se internaram mais uma
vez e os pré-escolares duas vezes. A maioria teve como
diagnóstico de base pós-operatório de transplante hepático e outros associados. Os procedimentos invasivos
mais comuns a que foram submetidos: terapia intravenosa e de necessidade de suporte respiratório, além de
a maior parte de necessidade alimentar (n=19) e de eliminações (n=12), a metade de cirurgias (n=10), poucos
com necessidade diagnóstica (n=2) e Nutricional (n=3).
Conclui-se que a longa permanência, a gravidade do
quadro de morbidade e a necessidade de terapêutica invasiva ou não foram os fatores de exposição ao risco para
desenvolverem necessidades especiais de saúde, que
demandam cuidados medicamentosos, de desenvolvimento, habituais modificados e tecnológicos. Espera-se
que esse trabalho ofereça subsídios para a formulação de
políticas públicas que atendam a necessidade especial
de saúde, levante temas de educação em saúde emergente das demandas de cuidados, à equipe multidisciplinar e aos cuidadores.
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PROBLEMÁTICA: As morbidades pediátricas associadas a
malformação congênita exercem um forte impacto na
mortalidade infantil. A malformação congênita é apontada
como a segunda causa de óbitos em crianças menores
de cinco anos, segundo dados do Ministério da Saúde
(SVS, 2003). Em 1990, a taxa de óbitos por essa causa
era de 6,7%, elevando-se para 10,2%, em 1999. Já no
ano de 2001, 1,4% das internações no Brasil, tiveram a
malformação, como motivo de internação (DATASUS,
2001). Aquelas crianças com anomalias congênitas, que
requerem acompanhamento regular e continuo pelo sistema de saúde, se enquadram no perfil de Criança com
Necessidade Especial de Saúde (CRIANES) (WONG,
1999). Independente de elas apresentarem demandas de
cuidados permanentes ou temporária, são dependentes
de cuidados técnicos especializados, individualizados e
personalizados. Por parte da família, suas necessidades
e demandas são altamente complexas, o que exige intervenção pelos profissionais de saúde não só no cuidado
direto a criança, como também na oferta de educação
em saúde para os familiares cuidadores (CABRAL, 1998).
Nesse sentido, conhecer o perfil dessas crianças na trajetória da história de sua necessidade especial de saúde
se impõe como um desafio para profissionais, serviços
de saúde e familiares cuidadores no ambiente da terapia
intensiva pediátrica (UTIP). Entretanto, para distinguir as
crianes com malformação congênita que passaram pela
UTIP, desenvolveu-se inicialmente um estudo de amostra
não probabilística intencional, por tratar-se de uma população desconhecida. A questão de estudo: Qual é a correlação entre a história da necessidade especial de saúde
das crianças de um serviço de terapia intensiva e os
diagnósticos relacionados às afecções perinatais congênitas? OBJETIVOS: a) identificar a incidência de crianças
com diagnósticos de malformação congênita, egressas
da Terapia Intensiva Pediátrica, entre Junho de 20012005; b) descrever a trajetória de necessidade especial
de saúde dessas crianças; c) correlacionar às demandas
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tes internados no período de janeiro a agosto de 2006
e entre setembro de 2006 a maio de 2007. RESULTADO: Até a implantação da Comissão de Cateteres,
em agosto de 2006, quatro, dentre os oito enfermeiros
intensivistas pediátricos possuiam habilitação para a
inserção do PICC. No período de janeiro a janeiro a
agosto de 2006, foram inseridos oito cateteres de inserção periférica, representando uma média de 1,3 catetere/mês, com um índice de perda de 37,5%. Após a
implantação da Comissão de Cateteres, em agosto do
mesmo ano, quatro enfermeiros da equipe foram habilitados através de cursos oferecidos por entidades devidamente credenciadas no Conselho Regional de
Enfermagem, o que representou um aumento de profissionais hablitados atingindo 100% da equipe de enfermeiros. A repercussão foi no aumento de
inserções e na permanência dos cateteres. Foram inseridos 23 cateteres, entre setembro de 2006 e maio
de 2007, média de 2,8 cateteres mês, representando
um aumento de 287% das inserções de PICC, sendo
o índice de perda de 17%, o que representa uma redução de 20,5% no total das perdas destes cateteres. CONCLUSÃO: A instituição da Comissão de
Cateteres, padronizando o cuidado através do protocolo de inserção e introdução de uma Ficha de Avaliação Diária na manutenção dos cateteres venosos
de inserção periférica PICC, comprovadamente reflete no aumento de inserção e no tempo de permanência dos cateteres, resultando em benefícios à
terapêutica instituída ao paciente.
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INTRODUÇÃO: Na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica a terapia intravenosa representa maoior parte dos
cuidados prestados e dos procedimentos realizados
pela equipe de enfermagem faz-se necessário a obtenção de uma via de acesso venoso central seguro
para administração das inúmeros medicamentos prescritos. A utilização de um acesso central proporciona
uma otimização do tempo gasto com a terapia intravenosa, e evita a exposição da criança à procedimentos
dolorosos. Ouso de cateteres de inserção periférica, do
tipo PICC, foi uma solução encontrada para certificar o
cumprimento integral da terapia instituída com o minímo risco ao paciente. A formação de uma Comissão
de Cateteres associada à implementação de um protocolo de inserção e manuseio de cateteres, baseado nas
normas do “Center for Disease Control” (CDC), o aumento de profissionais habilitados e a ficha de avaliação diária anexa ao prontuário, são medidas que
garantem a padronização das técnicas de inserção e
manuseio adequado destes cateteres com impacto no
tempo de permanência dos mesmos. OBJETIVO: Avaliar
o impacto da instituição de uma Comissão de Cateteres
e da padronização do cuidado através do protocolo de
inserção, baseado nas normas do “Central for Disease
Control” (CDC), e da ficha de avaliação diária na manutenção dos cateteres venosos de inserção periférica
PICC,no aumento de número de inserções e do tempo
de permanência dos cateteres na Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica. MATERIAL E MÉTODO: Estudo retrospectivo com pesquisa nos prontuários dos pacien-
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verbalizar, brincar e a última onde à criança não responde
a estimulo ou solicitação. Cada categoria apresenta três
níveis (I, II e III), quanto menor a nível pior a interação da
criança a esse novo momento, e cada nível caracteriza aspectos comportamentais da criança. Realizou-se a sessão
de brinquedo terapêutico, tendo como objetivo permitir que
a criança possa dramatizar situações domésticas e hospitalares, exteriorizar sentimentos de raiva e hostilidade, manifestar sentimentos regressivos e ter oportunidade de
expressar livremente através de desenho e construção e
registrado em instrumento próprio e, após realizou-se uma
nova avaliação da mesma escala comportamental.Os resultados mostraram que em relação à faixa etária, das 30
crianças que participaram do estudo 11 (37%) tinham 3
anos, seguida de 7 crianças (23%) entre 4 e 5 anos respectivamente e por fim 5 crianças (17%) com 6 anos de
idade. Quanto ao sexo, 17 crianças (57%) eram do sexo
masculino e 13 (43%) do sexo feminino. Referente a avaliação realizada através da escala comportamental, considerando o total de comportamentos identificados
(219;100%), podendo ser chamado de sub-categorias,
antes da sessão de BT, constatou-se que uma parte significativa da amostra se encontrava nos níveis
1(115;52,5%)e 2 (85;38,9%) de comportamentos, que demonstram atitudes de difícil adaptação, e apenas foi observado 19 (8,6%) dos comportamentos no nível 3. E
podemos perceber que depois da sessão de BT, além da
criança demonstrar mais comportamentos (297), estes estavam na maioria no nível 3 (249;84%) comprovando que
esta prática resulta em comportamentos mais ajustáveis e
menos estressante para as crianças. Ainda foram identificados 31 comportamentos (10%) no nível 1 e 17 (6%) no
nível 2. Observamos ainda que, de 30 crianças analisadas
quanto a não responder a estímulos e solicitação, antes
da sessão de BT, 12 crianças estavam no nível 1, ou seja,
não respondiam a estímulos e solicitações, e metade no
nível 2, respondiam e 03 crianças apenas se encontravam
no nível 3, demonstrando alguma reação a estímulo e solicitação. Contudo dados demonstraram que após a sessão
de BT esses dados revertem, ou seja, a maioria das crianças se transfere para o nível 3, traduzindo assim, uma mel-
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Brincar é a atividade mais importante da vida da criança e
é crucial para o desenvolvimento motor, emocional, mental
e social. É a forma pela qual ela se comunica com o meio
em que vive e expressa ativamente seus sentimentos, ansiedades e frustrações. Considerando as diferentes modalidades do brincar, o brinquedo com finalidade terapêutica
desperta grande interesse entre os enfermeiros, que têm
desenvolvido muitas pesquisas a respeito, observando-se
algumas tendências em relação aos temas de estudo. O
brinquedo deve ser visto, não só como um meio de diversão e entretenimento, mas também como o trabalho da
criança, a maneira pela qual ela aprende; é a forma da
criança viver. Dos 03 aos 05 anos (pré-escolar) é a fase da
socialização propriamente dita 1. O brinquedo é enriquecido pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento de
linguagem, aumento dos conhecimentos, aumento da capacidade de atenção, aperfeiçoamento da coordenação
motora. A hospitalização é uma experiência altamente estressante e traumatizante para a criança, pois ocorre uma
mudança brusca no seu cotidiano. Ela passa a viver em
ambiente totalmente desconhecido sem saber o que irá
acontecer e que gera medo, insegurança e ansiedade
2.Brinquedo terapêutico (BT) tem a função de auxiliar no
preparo da criança para procedimentos terapêuticos,
assim como paraque ele descarregue sua tensão após os
mesmos, dramatizando as situações vividas e manuseando
os instrumentos utilizados ou objetos de brinquedos que os
representem 3. Este estudo é de natureza quantitativa e
descritiva, trata-se da utilização do brinquedo terapêutico,
com objetivo de avaliar o comportamento da criança antes
e depois da sessão de B.T. O campo de estudo, foi em um
hospital geral de porte extra e de ensino, na Unidade de
Pediatria. A amostra foi constituída por 30 crianças préescolares, sendo realizada a sessão de B.T. no mês de
julho/2006, Os dados foram coletados por meio de um formulário contendo dados da criança e foi utilizada a avaliação por meio de uma escala comportamental de Ribeiro
(1986) adaptada pelas pesquisadoras. Estas observaram e
registraram o comportamento da criança antes da realização da sessão de brinquedo terapêutico. A escala abrange
seis categorias: movimentar, olhar, expressar emoções,
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hor reatividade a estímulos e solicitações. E por fim, quanto
ao brincar, antes da sessão de BT a maioria delas (27;
90%) não tinham essa atividade presente e após a sessão
de BT, essa atividade foi melhor evidenciada (28;93%),
embora seja percebido uma pequena quantidade (02;7%)
crianças que ainda não tinham essa prontidão de brincar.
Concluímos que a criança interage bem com o brinquedo,
dramatizando situações domésticas e hospitalares, manifestando o sentimento de raiva e amor, Observamos também que a sessão de B.T propicia uma melhor interação
da criança com esse novo momento que está vivendo,
aceitando melhor o tratamento e enxergando de forma
menos agressiva e dolorosa sua hospitalização. Enfim,
sentimos que essa prática tão simples é extremamente essencial na prática da unidade de pediatria, onde o profissional deve estar engajado em tornar essa atividade como
uma estratégia de interação com a criança e família.
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tais para as crianças internadas. O projeto teve aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Júlio Müller.Considerando que o projeto tem em Paulo
Freire a sua principal referência, planejamos trazer para a
análise dos dados, a priori, três categorias: aprender a ler
o mundo, autonomia e conscientização. A pesquisa mostrou
que o projeto conseguiu alcançar parcialmente duas das
categorias citadas: aprender a ler o mundo e autonomia.
No entanto, uma outra categoria emergiu dos dados - a alegria - sendo, portanto, incluída na discussão. Durante toda
a sua vida Paulo Freire insistiu nesse conceito chave do seu
pensamento. O primeiro passo do seu método de apropriação do conhecimento é a leitura do mundo. Aqui, deve-se
destacar a curiosidade como precondição do conhecimento
(FREIRE, 2006). O Projeto EIC-Hospitais tem proporcionado
à criança e ao adolescente hospitalizados a leitura de
mundo, conforme demonstra uma das falas: [...] esse batepapo on-line, tira um pouco da pressão, abre espaço para
a criança poder interagir com outras pessoas que vivem
problemas semelhantes e, até mesmo, pessoas que não
enfrentam problemas desse tipo... é uma forma de fazer
com que ela tire um pouco o pensamento do ambiente hospitalar e possa, até mesmo, se ter um acesso ao mundo.
Freire defende que ensinar não é somente transmitir conhecimentos, conteúdos e nem formar. É a ação pela qual
um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um sujeito
acomodado. Para Freire, “quem ensina aprende ao ensinar
e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2006). Esta
afirmação é ilustrada pela fala de um educador do Projeto:
[...] é um grande aprendizado. Você, às vezes, vem pensando que vai trazer alguma coisa e, no final das contas,
você é beneficiado... Apesar de todos os problemas que as
crianças enfrentam, elas têm sempre grandes lições para
nos dar. Além da inclusão digital, o Projeto traz entretenimento, alegria e a amenização do sofrimento para as crianças e adolescentes hospitalizados. Alegria: do latim alacer,
significa “alerta” “com vivacidade”. Manifesta-se geralmente pelo riso, mais raramente por um profundo estado de
paz interior. O clima de serena alegria é indispensável para
o pleno desenvolvimento das crianças (VICENTE, 2004). O
que é confirmado pela fala: [...] A gente percebe nas crian-

SAÚDE DA CRIANÇA

O EIC-HOSPITAIS é um projeto de implantação de Escolas
de Informática e Cidadania para crianças e adolescentes
hospitalizados. Trata-se de uma experiência inovadora que
utiliza as Tecnologias da informática (TICs) como instrumento de distração das crianças e adolescentes hospitalizados com intuito de amenizar o processo de internação
ajudando-as a enfrentarem a rotina hospitalar, além de contribuir para a construção e o exercício da cidadania (PROJETO EIC-HOSPITAIS, 2007). A elaboração do projeto se
apoiou na Pedagogia de Paulo Freire (FREIRE, 2006), no
Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e na
Resolução CONANDA Nº 41 de 17/10/1995 que trata dos
“Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados” (BRASIL, 1995). Na revisão de literatura realizada, não foi encontrado relato de nenhuma experiência semelhante
anterior ao Projeto EIC-Hospitais, cujas primeiras publicações ocorreram a partir do ano de 2003. Consideramos,
portanto, que o Projeto EIC-Hospitais seja uma iniciativa
pioneira no uso da informática para o entretenimento e educação de crianças hospitalizadas. Esta pesquisa faz parte
de um projeto maior - Projeto EIC-Hospitais: primeiros resultados (Etapa 3) - que teve como finalidade dar continuidade ao processo de avaliação dos resultados do Projeto
EIC-Hospitais, cuja implantação foi iniciada em 2003. Esta
etapa de avaliação teve como objetivo avaliar os seus resultados com ênfase nas atividades interativas entre as três
unidades - EIC-HUJM em Cuiabá, EIC-HUOP em Cascavel
e EIC-HT em Curitiba, sendo esta a terceira etapa da avaliação do projeto. Contudo, neste artigo, são apresentados
os resultados obtidos apenas na EIC-HUJM em Cuiabá e
tem como objetivo avaliar os resultados do Projeto EIC-Hospitais a partir da percepção da equipe multiprofissional da
Pediatria e educadores da EIC-HUJM. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório de natureza qualitativa. Este
estudo foi realizado a partir dos relatos da equipe pediátrica
e dos educadores a respeito do Projeto EIC-Hospitais, obtidos por meio de entrevistas realizadas no período de
23/02/07 a 05/04/07. Foram entrevistados quatro integrantes da equipe e três educadores da EIC-HUJM. A técnica utilizada foi a entrevista semi-estruturada com
perguntas abertas sobre a relevância do Projeto EIC-Hospi-
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ças alegria... (o Projeto) tira elas daquela tristeza, pois elas
sentem muita falta de casa, da família. A eficácia em utilizar
as TICs em benefício da criança e do adolescente hospitalizados ficou evidente na percepção dos sujeitos da pesquisa, o que vem reforçar o que Silva et al. (2005) afirmam,
ou seja, de que não basta instalar computadores. Esse processo deve ser mediado por educadores conscientes do
seu papel humano e transformador. Conclui-se que o Projeto EIC-HOSPITAIS, ao trazer a informática para o entretenimento e para a educação da criança hospitalizada,
mediado por educadores sensibilizados e comprometidos
com o trabalho educativo, tem promovido o exercício da cidadania dos seus educandos. Recomenda-se a seqüência
da avaliação do projeto, bem como a formação permanente
de seus educadores para o aprimoramento na Pedagogia
de Paulo Freire e sua aplicação no trabalho.
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de Infectologia do HINSG, trata-se de um estudo de referência de AIDS pediátrica, em Vitória ES. Foram avaliados 219 prontuários de crianças portadoras do vírus HIV,
sendo 6 delas com sorologia confirmada (IgM positivo)
para o Citomegalovírus. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS: Este
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em 17 de abril
de 2007. Encontrando-se em consonância com a resolução 196/96 do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP). RESULTADOS/DISCUSSÃO: Os resultados obtidos foram: 05 do sexo masculino (83%) e 01 do sexo
feminino (17%). Na distribuição segundo idade, observou-se maior número de crianças na faixa etária com
menos de 10 anos de idade (67%). Quanto à procedência, verificou-se maior número de pacientes procedentes
da Grande Vitória, 05 casos (83%). Ao analisarmos o
grau de parentesco do cuidador, podemos observar que
em 04 casos (66%), as crianças são cuidadas pelos
pais. O Início da terapia anti-retroviral em crianças menores de 01 ano de idade corresponderam a 67% e o
diagnóstico para CMV foi prevalente após 01 ano de
idade (60% dos casos). As principais manifestações encontradas foram retinite, esofagite, gastrite, gastroenterite aguda, colite e hepatite. Nossos resultados
mostraram-se semelhante ao encontrado nas literaturas
estudadas onde confirmamos a baixa prevalência da coinfecção, porém podemos perceber que a interação
entre o CMV e o HIV é bem clara, além do aparecimento
de infecções oportunistas em diversos órgãos, assim
faz-se necessário a solicitação de exames de sorologia
para o CMV de rotina em todos os pacientes com sorologia positiva para o HIV.
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INTRODUÇÃO: O citomegalovírus (CMV) é uma infecção
oportunista que se desenvolve em pessoas soropositivas
quando o seu sistema imunológico encontra-se deprimido, como no HIV caracterizando a AIDS. Este vírus é
responsável por significante morbi-mortalidade entre pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). A maior parte das pessoas já foram
infectados, principalmente na infância, nos primeiros
anos de vida se tornando assim, soropositivas assintomáticas. Na fase adulta cerca de 70% a 90% possuem
anticorpos IgG. A imunidade desenvolvida se mantém
por toda a vida (LOPEZ; JUNIOR,2007). As fontes humanas de disseminação do vírus do CMV incluem: secreções respiratórias; saliva; sangue; urina; secreção do
colo uterino; esperma e leite materno. Pode também ser
transmitido facilmente por outras formas de contato físico, como por exemplo, o beijo. (PINHATA; YAMAMOTO,
1999). A importância desse tema se deve ao fato do
papel primordial do enfermeiro junto ao paciente soropositivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV),
proporcionando o êxito do seu tratamento, a melhoria
das suas condições físicas e conseqüente readaptação
social. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo avaliar prevalência da co-infecção CMV/HIV em crianças em
acompanhamento no ambulatório de infectologia do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) em Vitória-ES e traçar um perfil epidemiológico destas. METODOLOGIA: Constituiu-se de um estudo descritivo
exploratório com abordagem quantitativa, sendo retrospectivo realizado através do levantamento e análise de
dados secundários obtidos em prontuários de pacientes
pediátricos acompanhados pelo ambulatório do Serviço
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membros era um doente de câncer, tem que ser modificada, até mesmo para que o próprio paciente possa sair
desse papel. Porém os familiares mostram apreensão
quando se trata do cuidado a saúde da criança. Receber a
notícia do término do tratamento trouxe alegria, possibilitou
reaver as expectativas dos pais e familiares. Com isso, eles
procuraram resgatar a normalidade do cotidiano dentro de
suas possibilidades emocionais, físicas e sociais, como outras famílias que não passaram pela mesma experiência,
porém manifestaram preocupação, ansiedade e dificuldades para enfrentarem o período após término de terapia.
Ver a criança retomar as atividades escolares, voltar a freqüentar ambientes sociais foi um fator marcante para o enfrentamento desse período. Sobreviver ao câncer tem
dimensões distintas, há a cura física e a psíquica, onde a física corresponde àquela constatada e anunciada pela
equipe de saúde, e a psíquica é aquela obtida quando os
membros da família encontram ou reencontram a sua identidade. O material empírico possibilita refletirmos sobre o
conceito de sobrevivência e apreendemos que sobreviver
ao câncer representa o percurso percorrido pelas famílias
com suas crianças e adolescentes que terminaram o tratamento do câncer. Sobreviver ainda remete a um estado de
saúde que pode estar acompanhado de seqüelas da terapêutica, as quais podem surgir precocemente ou em longo
prazo, mas de uma forma ou de outra têm um significado
marcante para os familiares, crianças e adolescentes. Os
resultados evidenciaram, no cotidiano das famílias, aspectos que necessitam de intervenção, objetivando a melhoria
da qualidade de vida da criança, do adolescente e dela própria com o término do tratamento. Assim, são feitas as seguintes recomendações: Treinamento e preparo dos
profissionais de saúde para atenderem as necessidades
dos familiares; Formação de grupo de pais para orientação
e troca de experiência: promover momentos de encontros
com os membros da família para que falem sobre suas dúvidas e dificuldades; Conhecer a realidade vivida pelos familiares e implementar intervenções onde os familiares
sejam participantes no processo de planejamento dessas;
Envolver o sobrevivente no processo de tomada de decisão
e planejamento do tratamento.
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A família é um importante recurso para prestar cuidado à
saúde de seus membros e alterações no processo saúdedoença poderão afetar o seu equilíbrio. O diagnóstico, tratamento e sobrevivência ao câncer, provocam
desestruturação na família que necessita de apoio para o
enfrentamento desses períodos. Reconhecemos que houve
uma melhora significativa nos índices de cura do câncer
infantil, porém as crianças e suas famílias enfrentam um
paradoxo entre otimismo e incertezas. As conseqüências
do sentimento de incerteza para doentes adultos ou para
pais de crianças com graves doenças incluem estresse psicológico, ansiedade, depressão, diminuição de autocuidado
e alteração nos papéis e relacionamentos familiares. Considerando que o itinerário diagnóstico e terapêutico do câncer infanto-juvenil e o processo de sobrevivência
repercutem na vida da criança e da sua família, o cuidado
não acaba com o término do tratamento, como já mencionado, mas se prolonga por toda a trajetória de vida com a
necessidade de serem respeitadas as condições físicas, sociais, culturais e psicológicas de ambos. Compreendemos
que são sobreviventes do câncer todas as pessoas que
foram diagnosticadas com a doença e afetadas pelo diagnóstico, incluindo nesta última situação, também os familiares, amigos e cuidadores. Ao término do tratamento,
outras demandas de cuidados são apresentadas, dentre
elas, o acompanhamento dos efeitos tardios que podem
advir das cirurgias, radioterapia e quimioterapia. Esse estudo tem por objetivos apreender os sentidos dados à sobrevivência e detectar aspectos que necessitam de
intervenção de enfermagem, após o término de tratamento
do câncer. O estudo é de natureza descritivo, com abordagem qualitativa dos dados. Participaram do estudo 10 famílias cujos filhos completaram a terapia de câncer. As
técnicas de coleta de dados foram a entrevista no domicílio
e a observação complementadas com os dados do prontuário. Os resultados evidenciaram que: após o término do tratamento, começa uma nova etapa da experiência
oncológica, que requer mudanças e outras adaptações.
Trata-se de uma fase na qual a dinâmica anteriormente
desenvolvida pelo grupo familiar, para o enfrentamento das
dificuldades durante o tratamento, quando um dos seus

SAÚDE DA CRIANÇA

REGINA APARECIDA GARCIA DE LIMA2

REFERÊNCIAS
ANDERS, J.C. O transplante de medula óssea e suas repercussões na qualidade de vida de crianças e adolescentes que o vivenciaram. 2004.203f. Tese (Doutorado)-Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2004.
LIMA, R.A.G. Experiências de pais e de outros familiares de
crianças e adolescentes com câncer: bases para os cuidados paliativos. 2003. 113p. Tese (Livre-Docência.). Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2003.

SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

NASCIMENTO, L.C.; ROCHA, S.M.M.; HAYES,V.H.;LIMA,
R.A.G. Crianças com câncer e suas famílias. Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São
Paulo, v.39, n. 4, p.469-74, 2005.
OLIVEIRA, A.P.Z. Buscando a cura: a experiência dos pais da
criança que sobrevive ao câncer. 2002. 102p. Dissertação
(Mestrado)-Escola de Enfermagem, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2002.
ORTIZ, M.C.A.; LIMA, R.G.A. Experiences of families with
children and adolescents after completing a câncer treatment;support for nursing care. Revista Latino Americana de
Enfermagem, Ribeirão Preto, v.15, n.3,p.411- 7, 2007.

114
SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

KEY WORDS
neoplasia; família; sobreviventes; enfermagem pediátrica.

AUTORES
Mestre em Enfermagem e Enfermeira do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

1

Enfermeira, Profa. Associado ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Centro Colaborador para o Desenvolvimento da Pesquisa
em Enfermagem.
2

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 113-114

CUIDADO À CRIANÇA COM DOR PÓS-OPERATÓRIA:
EXPERIÊNCIAS DE ENFERMEIRAS PEDIATRAS
MAUREN TERESA GRUBISICH MENDES TACLA1

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

SESSÃO COORDENADA

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 115-116

115
SESSÃO COORDENADA

o analgésico nesse dia pois esses medicamentos haviam
sido prescritos no esquema se necessário, ou seja, de
demanda. Procedeu-se a análise qualitativa dos dados
obtidos nas entrevistas, os quais foram agrupados ao
redor de três temas: as experiências de dor e suas repercussões; a atuação da enfermeira no manejo da dor pósoperatória; formação, aquisição e disseminação de
conhecimentos sobre dor pediátrica. CONCLUSÃO: O alívio da dor humana é preceito defendido há milênios e
considerado importante missão dos profissionais da área
da saúde. Mesmo com o significativo aumento de estudos relacionados à dor, inclusive aquela que acomete a
criança, o conhecimento gerado tem sido pouco aplicado
na prática de enfermagem. A pesquisa nos prontuários
das crianças submetidas à cirurgia contribuiu de maneira
decisiva no delineamento do panorama da assistência
prestada aos pacientes com dor no período pós-operatório na sala de cirurgia, na SRPA e na unidade pediátrica.
Os dados obtidos denotam a pouca valorização pelas enfermeiras em registrar os sinais e/ou queixas de dor dos
pacientes, bem como as medidas adotadas para avaliação e controle da dor e os resultados das intervenções
realizadas. Em cerca de metade das prescrições de enfermagem havia ao menos um item relacionado à dor
pós-operatória, o que indica um cenário mais animador.
No entanto, alguns itens eram bastante vagos e, por
vezes, não se aplicavam à faixa etária da criança. Encontramos prontuários com erros no aprazamento dos analgésicos que, em alguns casos, persistiram por vários
dias, indicando despreparo dos funcionários técnico-administrativos que executam essa atividade e recebem supervisão inadequada. Porém, mais grave que a
ocorrência dessas falhas em si mesmas, é a constatação
de que várias crianças deixaram de receber analgésicos
num período potencialmente doloroso como o período
pós-operatório e, conseqüentemente, sentiram dor. O
manejo adequado da dor tem sido pouco valorizado e realizado em nosso sistema de saúde. Os prontuários pesquisados revelaram razoável cobertura analgésica
medicamentosa nas prescrições médicas, ao mesmo
tempo em que evidenciam a inexistência de avaliação
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Toda cirurgia implica em lesão de tecidos, manipulação
de estruturas e órgãos, sendo a dor uma conseqüência
desse processo, que pode, porém, ser minimizada. O período pós-operatório, tão comum numa unidade pediátrica, pode ser vivenciado pela criança de forma menos
traumática se os profissionais responsáveis pelo seu cuidado estiverem sensibilizados para a importância da avaliação e alívio da dor e conhecerem estratégias
adequadas para o seu tratamento. OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivos caracterizar o processo
de manejo da dor aguda na criança no período pós-operatório a partir dos registros contidos nos seus prontuários, identificar como as enfermeiras cuidam das crianças
com dor no período pós-operatório e quais fatores influenciam sua prática. METODOLOGIA: Para se atingir o
primeiro objetivo desta pesquisa foi realizado um estudo
retrospectivo, em que foram analisados os registros
sobre do pós-operatória de 300 prontuários de 280
crianças de 0 a 14 anos submetidas à cirurgia no ano de
2004 em três hospitais de uma cidade do interior do Paraná, desde o período pré-operatório até a alta ou o 5º
dia de pós-operatório, o que ocorreu antes. Já para se
alcançar o segundo objetivo, a abordagem metodológica
qualitativa foi considerada a mais apropriada, tendo sido
ouvidas, por meio de entrevista, as 15 enfermeiras que
trabalhavam nas unidades pediátricas dos três hospitais.
O trabalho se apóia no método etnográfico, visto que buscamos entender o significado atribuído pelas enfermeiras
pesquisadas ao cuidado da criança com dor pós-operatória, buscando identificar de que modo seu aprendizado
familiar e social e as experiências pessoais de dor influenciam sua prática profissional. RESULTADOS: A caracterização do manejo da dor a partir dos registros dos
prontuários indicou a existência de poucos registros
sobre dor pós-operatória realizados por enfermeiras,
sendo que a grande maioria deles foi realizada por auxiliares ou técnicos de enfermagem, com alguma variação
entre os hospitais pesquisados. Foram prescritos analgésicos para a maioria dos pacientes, sendo que no pósoperatório imediato apenas em um caso isso não
ocorreu, porém em 24 casos os pacientes não receberam
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sistematizada da dor pós-operatória de qualquer natureza, bem como ausência ou escassez de registros de
enfermagem relacionados à dor pós-operatória e/ou aos
efeitos do tratamento adotado para seu alívio. Esses
achados evidenciam a necessidade de realização de pesquisas sobre manejo da dor pediátrica, os fatores contextuais que o influenciam e as atitudes e valores das
enfermeiras em relação ao manejo da dor das crianças.
O estudo mostrou que as enfermeiras, em geral, limitamse ao controle farmacológico da dor. Realizam o manejo
da dor na dependência da conduta e prescrição médicas,
utilizando de forma limitada as estratégias não-farmacológicas de alívio. Demonstraram interesse em ampliar
seus conhecimentos na área e na formação de grupos
de dor nas instituições em que trabalham. Consideramos
que os resultados do estudo podem provocar a discussão
do tema nos hospitais pesquisados e, numa visão otimista, podem contribuir para deflagrar e estimular a implementação da avaliação sistematizada da dor em
crianças e adolescentes nesses locais.
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acordo com as normas de segurança preconizadas. Os riscos
para acidentes relacionados aos mobiliários, às barreiras físicas, aos dispositivos para a prevenção de acidentes e aos
objetos presentes na unidade foram avaliados por 12 variáveis (23,53%). Em 100% dos momentos de observação os
mobiliários apresentavam-se parcialmente oxidados, proporcionando riscos para cortes e escoriações; e com disposição
inadequada dos mesmos no PA. Observou-se que ambas as
unidades não dispunham de dispositivos para prevenção de
acidentes infantis como protetores de tomadas elétricas e de
quina de móveis, grades ou telas nas janelas e travas de portas e gavetas. A adequação da arquitetura e das condições
ambientais foi avaliada por 12 (23,53%) variáveis. No PA observou-se um padrão parcialmente eficaz de iluminação,
focos de umidade nas paredes, piso potencialmente escorregadio e inadequação da ventilação natural e artificial na
totalidade dos momentos observados. Quanto ao funcionamento, distribuição e acondicionamento dos materiais na unidade verificou-se que, somente em 2 (28,58%) momentos de
observação a disposição de materiais de limpeza estava adequada. Os recipientes para descarte de lixo normal encontravam-se inadequados para uso e mal posicionados em
100% dos momentos. As condições de limpeza do ambiente apresentavam-se satisfatórias em 57,14% dos momentos na retaguarda, e em 14,28% no PA. A
implementação da limpeza, em relação ao cumprimento da
escala revelou-se irregular em 71,42% dos momentos observados na retaguarda e em 42,84% no PA. CONCLUSÃO:
as condições atuais de estrutura e funcionamento da unidade de pronto socorro pediátrico podem favorecer a ocorrência de acidentes, em razão de algumas das situações
observadas apresentarem-se inadequadas. Há um movimento no sentido de adequar as instalações do ambiente
de cuidado a fim de contribuir para o pleno restabelecimento
da saúde física e mental da criança e família. Ao planejar
serviços de assistência, a enfermeira deve ter como responsabilidade garantir que o ambiente seja mais um elemento
a favorecer a restituição da saúde e bem estar do indivíduo
hospitalizado.1 Muito tem sido feito nesse sentido, porém
isto ainda é pouco evidenciado em estudos acerca dessa
temática nas unidades hospitalares.
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INTRODUÇÃO: a hospitalização infantil é uma situação complexa, pois envolve dimensões físicas, emocionais e cognitivas da criança e tem por objetivo proporcionar o
restabelecimento de sua saúde física e/ou mental, com um
mínimo de agravos psicoemocionais decorrentes das inúmeras situações peculiares que lhe são impostas.1 Com a finalidade de alcançar esse objetivo é necessário que seja
garantido o acolhimento da criança de um modo que atenda
às características do crescimento e desenvolvimento infantil,
e que ainda, seja harmônico com as necessidades da família
e da equipe de saúde. Um indicador da segurança do ambiente hospitalar é a ausência de perigo ou de risco a danos
corporais, psicológicos e materiais, buscando-se a excelência
na prestação de serviços que agreguem valor ao paciente.2
Para garantir um ambiente seguro é fundamental que haja
um planejamento adequado da estrutura física do hospital, visando à redução de complicações decorrentes de problemas
associados às próprias instalações.1 OBJETIVO: verificar as
condições de estrutura física que envolvem o ambiente de
cuidado de enfermagem no PS infantil e identificar se contribuem para a manutenção das normas de segurança preconizadas pelos órgãos regulamentadores. MATERIAL E
MÉTODO: o estudo foi realizado nas unidades de Retaguarda
e de Pronto Atendimento de um Pronto Socorro de Pediatria
de um hospital publico no município de São Paulo. Os dados
foram coletados por meio de um questionário que apresentava variáveis relativas à estrutura, funcionamento e dispositivos utilizados nas unidades, tendo sido preenchido pela
própria pesquisadora após aprovação do projeto no Comitê
de Ética (nº: 0447/06) e autorização da Diretoria de Enfermagem da instituição. A amostra constituiu-se das observações
realizadas em 7 momentos referentes à conformidade ou não
das variáveis com as normas preconizadas para que um ambiente seja considerado seguro. A coleta de dados foi realizada no período de setembro/06 a outubro/06, em sete dias
e horários aleatórios. As variáveis foram analisadas segundo
freqüência absoluta e relativa. RESULTADOS: foram analisados sete momentos de observação das variáveis nas duas
unidades do pronto socorro pediátrico. Os principais resultados evidenciam que das 51 variáveis avaliadas, 23 (45,09%)
na retaguarda e 15(29,41%) no PA encontravam-se de

SAÚDE DA CRIANÇA

TALITA DO NASCIMENTO SORROCHI2

REFERÊNCIAS
1. Harada MJCS, Cunha ICK. Unidade de Internação pediátrica: características físicas. In: Almeida FA, Sabatés AL.coordenadoras. A criança e o adolescente no hospital. São
Paulo: Manolle. No prelo, 2006.
2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária [Página na Internet]. Brasília: Ministério da Saúde. Manual da Anvisa -Aspectos da Segurança no Ambiente Hospitalar. [acesso em 15 de
jun. de 2005]. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/
produtosaude/ auto/seguro.htm.

AUTORES
Email:mpettengill@denf.epm.br

1

SAÚDE DA CRIANÇA

2

Universidade Federal de São Paulo

SESSÃO COORDENADA

118
SESSÃO COORDENADA

SAÚDE DA CRIANÇA

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 117-118

O BRINQUEDO TERAPÊUTICO COMO
UM MODELO DE CUIDAR DE CRIANÇAS
INSTITUCIONALIZADAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
PATRÍCIA KUERTEN ROCHA1

II CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL
3O SEMINÁRIO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

SESSÃO COORDENADA

DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2007 - RIO DE JANEIRO
P. 119-120

119
SESSÃO COORDENADA

ticipassem do estudo através da assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina. Os dados foram obtidos através de entrevista aberta
e da observação participante durante as sessões, que foram
registradas em diário de campo e gravadas em fitas cassetes, sendo o estudo desenvolvido entre março de 2004 a
julho de 2005. A implementação do cuidado mediado pelo
brinquedo foi embasada na técnica do brinquedo terapêutico dramático citado por Borba (2002), associado a três
passos propostos por Green (1974), princípios do cuidado
de Morse, Solberg, Neander, Bottorff, Johnson (1990) e fundamentada no Marco Referencial. O modelo de cuidado foi
estruturado em etapas articuladas entre si e que ocorreram
simultaneamente ou não. Denominadas: “Acolhendo, Brincando e Finalizando”, estando diretamente ligadas ao contexto e sistematizadas. ANÁLISE: A análise dos dados
deu-se em quatro processos: apreensão, síntese, teorização
e recontextualização. No processo de apreensão os dados
foram organizados em uma tabela indicando o nome fictício
da criança, o número da entrevista, as notas da entrevista,
as notas de observação. O processo de síntese consistiu
em examinar subjetivamente as associações e variáveis encontradas no processo de apreensão. No processo de teorização desenvolveu-se um esquema teórico, a partir do
processo de síntese, onde se verificou como o brinquedo terapêutico contribui na assistência de enfermagem a crianças vítimas de violência em casas lares. Na
recontextualização procuramos dar significado aos achados
e descobertas e contextualizá-los em situações similares.
RESULTADOS: Conseguiu-se elaborar e implementar um
modelo de cuidado de enfermagem para crianças vítimas
de violência, residentes em Casas Lares, utilizando o brinquedo terapêutico, e, compreendeu-se que o brinquedo terapêutico contribui como um facilitador no processo de
cuidar e de interação entre a criança, a enfermeira e o entorno. Também, verificamos que o cuidado vai muito além
de um procedimento ou de algo concreto, objetivo. O cuidado pode ser abstrato ou subjetivo, e se baseia também
na sensibilidade, criatividade e intuição. Verificamos que o
cuidado subjetivo, como o de matricular uma criança em
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INTRODUÇÃO: A criança desempenhou vários papéis durante a história da humanidade. Somente diferenciada dos
adultos no século XVII, quando inserida na família como um
elemento indispensável. A violência contra a criança não é
exclusiva da nossa era. Esteve sempre presente e manifestou-se das mais diversas formas: trabalho infantil, exploração sexual, submissão a rotinas e ou situações
constrangedoras, entre outras. Tal fenômeno tem como
conseqüência um crescente número de crianças sob situação de maus tratos, sendo que atualmente constitui-se em
um grave problema de saúde pública. No Brasil, a violência
contra crianças e adolescentes ganha contornos dramáticos. Desse modo, percebemos a necessidade da ampliação
do conhecimento teórico-metodológico no cuidado de
crianças vitimizadas. Quando nos reportamos às crianças
que sofrem violência e estão fora do ambiente hospitalar,
como em Abrigos para Crianças e Adolescentes ou Casas
Lares, a Enfermagem pode desenvolver um trabalho significante. Nesse contexto, a Enfermagem, pode contribuir à
promoção de saúde das crianças vítimas de violência, através da ampliação do conhecimento teórico-metodológico
em forma de modelos de cuidado. Os modelos de cuidado
de Enfermagem são elaborados com o intuito de sistematizar e embasar cientificamente o cuidado. Assim, o presente estudo teve como objetivo propor um modelo de
cuidado de Enfermagem às crianças vítimas de violência
residentes em Casas Lares, utilizando o brinquedo terapêutico e compreender a contribuição deste no estabelecimento de vínculo com a criança, a enfermeira e o entorno.
METODOLOGIA: Este estudo consiste em uma Dissertação
de Mestrado, realizada na Universidade Federal de Santa
Catarina, que teve abordagem qualitativa, e utilizou a Pesquisa Convergente Assistencial para seu desenvolvimento.
Desenvolvido o marco referencial, com quatro conceitos:
criança vítima de violência, cuidado de enfermagem à
criança vítima de violência, brinquedo terapêutico e institucionalização. O estudo foi realizado em Casas Lares, na cidade de Florianópolis - Santa Catarina. Participaram quatro
crianças entre dez e doze anos, duas do sexo masculino e
duas do feminino, que sofreram abuso sexual, abuso físico
ou negligência, e, cujo responsável legal consentiu que par-
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uma escolinha de futebol, é tão importante quanto o objetivo, e constatou-se isto através do sorriso e do número de
vezes que a criança agradeceu quando soube da novidade.
Explicar o que significa amor, carinho e sexo, dar um abraço
e levar um bombom foram formas de cuidado que as crianças expressaram ter recebido em seus depoimentos, e também, houve uma melhora do comportamento deles dentro
das Casas Lares. Isto confirma um resultado positivo e que
minimiza as conseqüências da violência. REFLEXÕES FINAIS: O brinquedo terapêutico foi essencial no cuidado, pois
é um instrumento facilitador para a enfermeira interagir
com a criança e conseguir verificar que déficits de cuidado
são apresentados e em que momentos a enfermeira deve
agir. O brinquedo nos leva ao mundo imaginal da criança,
e quanto mais conseguimos entrar na sua essência, mais
o cuidado é realizado. A proposição do modelo de cuidado
de Enfermagem dirigido a crianças vítimas de violência consistiu em uma contribuição importante para a sistematização da atuação da Enfermeira. Haja vista que este foi um
processo dinâmico, aberto e contínuo, que proporcionou às
crianças um cuidado específico, levando as mesmas a vivenciar um processo mais saudável de institucionalização,
contribuindo para amenizar possíveis traumas. Além disso,
o modelo de cuidado desenvolvido mostrou-se conciso e
prático, de fácil aplicabilidade, podendo ser realizado por
enfermeiras nos seus cotidianos. O modelo de cuidado
pode ser um caminho para favorecer o cuidado de enfermagem, a avaliação da situação de saúde e violência, bem
como o planejamento de ações futuras para a promoção
de saúde de crianças vítimas de violência.
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período de 1990 a 2006. OBJETIVO: identificar publicações em periódicos nacionais da área de enfermagem que
abordem temas relacionados às áreas de DIP e de pediatria no período de 1990 a 2006 e analisar a tendência
dessa produção. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
quantitativo. Através do levantamento dos resumos dos periódicos nacionais de enfermagem no período estudado,
buscou-se a tendência da produção científica de enfermagem nas áreas de DIP e pediatria. Para a realização do levantamento desenvolvido no período de maio a junho de
2007, procedeu-se às seguintes etapas: 1a etapa - levantamento dos dados em quaro periódicos de enfermagem.
A intencionalidade da escolha das quatro revistas que
compõem a pesquisa foi associada à classificação de periódicos realizada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo
selecionadas as revistas de maior impacto na produção
científica: Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), Revista de Enfermagem da USP, Revista Latino-americana de
Enfermagem e Revista da Escola Anna Nery. A 2a etapa
foi de identificação dos trabalhos na área de DIP e pediatria
nos quatro periódicos. Foram incluídos os artigos que abordassem quaisquer assuntos ligados às duas áreas. A 3a
etapa foi de organização dos dados e elaboração de tabelas para visualização dos temas. RESULTADOS: Na análise
das quatro revistas de enfermagem, evidenciou-se que no
período em questão foram publicados 2617 artigos relacionados às referidas áreas. Dentre esses artigos, 120 enfocam DIP, 197 tratam de pediatria e 10 abordam os 2
assuntos. Os eixos temáticos observados nos 10 artigos
que abordaram as áreas de DIP e de pediatria foram: conhecimento de escolares e adolescentes sobre a prevenção
e transmissão da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
(Sida) ou sobre as DST/Aids, representações sobre a
criança com sífilis congênita, atenção à criança com Sida
submetida a procedimento cirúrgico, vacinação de crianças
contra o sarampo, controle da pediculose em crianças e incidência de hanseníase em adolescentes. CONCLUSÃO:
Conclui-se que a produção científica de enfermagem em
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INTRODUÇÃO: Nas décadas de 80 e 90 do século XX, no
Brasil e em outros países em desenvolvimento, as doenças
infecciosas e parasitárias (DIP) reduziram muito a participação na mortalidade, porém isso não se aplica com relação à morbidade (Waldman, 2000). Quanto a tendência da
morbidade e da mortalidade na população brasileira, destacam-se a redução da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e o aumento das causas
crônico-degenerativas e agravos relacionados aos acidentes e violência. Essa transformação resulta de uma interação complexa de múltiplos fatores, tais como a
industrialização; os modelos de desenvolvimento econômico adotados pelo país; a ampliação do acesso à água
para abastecimento público; a expansão da educação e da
rede de serviços de saúde; o desenvolvimento de novas
tecnologias como vacinas e antibióticos, dentre outros
(Brasil, 2004). Por outro lado, essas modificações não significam a superação das doenças transmissíveis enquanto
problema relevante na população brasileira. Assim sendo,
enquanto acadêmicas do 6º período do Curso de Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de desenvolver o Estágio Supervisionado nos cenários de DIP e de
pediatria, sendo que nesse último, prestamos cuidados às
crianças com DIP. Durante o estágio, observamos que os
cuidados de enfermagem prestados nesses dois cenários
são altamente especializados e que cada um deles possui
suas características e particularidades. A literatura nacional
de enfermagem descreve aspectos importantes em relação ao cuidado de enfermagem nas áreas de DIP e de pediatria, bem como revela as preocupações das
pesquisadoras de enfermagem com o status científico dessas especialidades. Desta forma, torna-se importante conhecer a tendência da produção científica nas áreas de
enfermagem de DIP e de enfermagem pediátrica, visando
a identificação dos indicadores do desenvolvimento científico da profissão no que tange a essas especialidades da
enfermagem. O estudo tem como objeto a produção científica de enfermagem nas áreas de DIP e de pediatria no
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doenças infecciosas e parasitárias é escassa, principalmente em relação aos cuidados de enfermagem prestados
aos pacientes. Em relação às publicações na área de enfermagem pediátrica, a produção científica é mais expressiva. Em relação aos estudos referentes à enfermagem de
DIP e enfermagem pediátrica, pode-se observar a redução
do número de publicações. A abrangência, integralidade e
profundidade dessas áreas em conjunto ainda necessitam
ser exploradas. Os estudos e as publicações na área de
enfermagem de DIP em crianças podem reverter em benefícios não só para a pesquisa, assim como para a sistematização da assistência de enfermagem.
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EXPERIÊNCIA DE DOENÇA é quando a criança, ao ser
hospitalizada, se percebe ameaçada em sua integridade
e logo no momento da internação reage, tolerando a experiência, sem demonstrar suas emoções. RELAXANDO
DA TOLERÂNCIA PARA LIBERAR SUAS EMOÇÕES,
quando a energia da criança se esgota, representando
os momentos em que ela chora compulsivamente, tendo
atitudes de indignação, protestando, expressando seu
descontentamento. VIVENDO O SOFRIMENTO é quando
a criança entende a doença e percebe que depende do
tratamento para sair da situação de hospitalização, no
entanto, não significando que ela aceita ser ou estar doente. FLUTUANDO ENTRE A TOLERÂNCIA E O SOFRIMENTO é quando a criança não passa pela experiência
de forma linear, mas sim vive momentos de tolerância e
outros de profundo sofrimento. Nos últimos anos, trabalhos enfocando a criança vêm sendo realizados de
forma crescente nas mais diversas áreas de enfermagem. Buscam reconhecer o significado das suas diferentes doenças. No entanto, poucos deles atêm como
sujeito da investigação. O sofrimento ou tolerância da
criança é determinado pelo contexto da experiência e
pelo suporte ou interações que se depara. Os eventos
cotidianos do hospital compõem a experiência de sofrimento da criança, dado que eles não fazem parte de seu
cotidiano até o momento. São momentos novos, marcantes e com muitas restrições à sua vida rotineira. Eles
marcam as suas perdas e determinam o contexto da experiência. Assim, o sofrimento ou enduring / tolerância
da criança é determinado pelo contexto da experiência
e pelo suporte ou interações que se depara. Oferecer
oportunidades para que a criança possa se expressar a
fim de tornar o sofrimento suportável é obrigação da enfermagem. Os profissionais de saúde têm por obrigação
investigar as opiniões de cada criança, seus desejos e
valores, tudo de acordo com a conveniência delas, até
mesmo com as mais tímidas e caladas, deve-se ser-lhes
dada a oportunidade de expressar suas opiniões e participar das tomadas de decisões.
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Ao trabalhar com indivíduos e suas famílias, as enfermeiras têm a oportunidade de incentivar e testemunhar
algumas histórias de sofrimento. Assim sendo, é importante que identifiquemos o sofrimento para conseguirmos aliviá-lo. O sofrimento é uma experiência particular
que freqüentemente traz consigo isolamento e alienação
dos outros; pode, ainda, significar experienciar, passar
ou tolerar a angústia, tristeza, perda e/ou modificações
não-desejadas ou não-previstas. Dentro do contexto de
doença, é necessário que se fale sobre o sofrimento. A
hospitalização pode trazer inúmeras fontes de sofrimento. O sofrimento é considerado uma resposta social
e pode provocar várias respostas; assim sendo, o enfermeiro deve estar sensível ao cuidar do paciente que
sofre. Para melhor entender e aliviar o sofrimento, o profissional de enfermagem precisa estudar a experiência
de sofrimento, bem como as respostas e necessidades
daqueles que sofrem. O presente estudo teve como objetivo conhecer a experiência de sofrimento da criança
em idade escolar na situação de hospitalização e doença. Foi utilizada a pesquisa de narrativa como estratégia metodológica e a análise dos dados foi baseada
no Modelo de Sofrimento, de Morse e Carter (1996). As
autoras descrevem o Modelo como dois largos e divergentes estados de comportamento: enduring/tolerância
e sofrimento. A partir das narrativas de 14 crianças que
vivenciavam a hospitalização ou a doença, aprendeu-se
sobre os eventos cotidianos do hospital, que compõem
a experiência de sofrimento da criança. Estes eventos
são considerados novos e marcantes, chegando com
muitas restrições à vida da criança, marcando suas perdas e, assim, determinando o contexto da experiência. A
experiência da criança é representada por cinco categorias: CONHECENDO O SOFRIMENTO CAUSADO PELA
DOENÇA evidencia a chegada da própria doença, onde
começa um novo processo de sua vida, tendo de mudar
algumas atividades do dia-a-dia, já que a doença é evidente e lhe causa desconforto, mal-estar e leva à hospitalização. TOLERANDO PARA SOBREVIVER A
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sentido, a Sociologia Fenomenológica de Alfred Schutz,
mais que uma teoria compreensiva da ação social, mostrou-se, no presente estudo, como possibilidade de construção de uma “estratégia assistencial”. Assim, ao
considerarmos a necessidade de buscar junto aos familiares seus motivos existenciais que levam ao seu comportamento social diante do enfrentamento do diagnóstico de
Leucemia Infantil, o estudo contribuiu para a construção de
um caminho para o cuidar dessa clientela. Considerações
Finais: Deste modo, pensamos que devemos instituir, na
nossa prática cotidiana com famílias, um grupo de acolhimento à criança e sua família, específico para o momento
do diagnóstico. Ressaltando-se a importância de fornecer
informações claras e precisas para essas pessoas, entendendo que o respeito às questões culturais e à sua bagagem de conhecimentos deve ser observado. Nesta fase do
diagnóstico, pela turbulência do momento, pode haver dificuldade de assimilação pelas famílias, o que requer a repetição das informações sobre a doença e o tratamento.
Como a família geralmente centraliza a atenção na criança
que está doente, os irmãos podem sentir-se abandonados
e precisam adaptar-se às mudanças e lidar com emoções
e sentimentos. A realização de reuniões com a família ou
com grupos de familiares deve ser estimulada, pois são
úteis para clarificar percepções, sobre a doença. O conhecimento da rede social, disponível para aquela família em
sua comunidade, poderá ser de grande valia, principalmente para os familiares que residem em outras localidades. A oferta de “subsídios” para o desenvolvimento da
religiosidade de cada família deve ser considerada como
um dos pilares de sustentação para o enfrentamento da
doença desde o início. Cabe ressaltar, ainda, que a atitude
profissional de responsabilidade, compaixão, demonstrando
disponibilidade e não delegando a outros as suas atribuições são fundamentais para a relação interpessoal de ajuda
a essas famílias. Faz-se necessário, estimular a realização
de oficinas e dinâmicas de “sensibilização” para com a
equipe de saúde que cuida dessa clientela, podendo envolver diferentes profissionais, dentre eles os psicólogos. Portanto, numa relação de intersubjetividade, onde os “motivos
para” expressos nas falas dos familiares, com vistas às
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Considerações Iniciais: Estudo de natureza qualitativa emergiu da experiência profissional cuidando de crianças portadoras de leucemia. O enfoque central valoriza o
enfrentamento pela família do diagnóstico de Leucemia Infantil, já que muitas vezes este familiar necessita, mais que
a criança, de ajuda da equipe de Enfermagem. O objeto
destacou os significados atribuídos pela família frente ao
diagnóstico de Leucemia Infantil, e teve como objetivo apreender o tipo vivido do familiar que experienciou o diagnóstico de Leucemia Infantil. Metodologia: Utilizou-se para a
análise o método da fenomenologia, baseado nas concepções de Alfred Schutz. O cenário foi a Enfermaria de Pediatria Clínica/ Hematológica do Hospital Universitário Pedro
Ernesto/UERJ e os sujeitos – participantes – constituiu-se
dos familiares das crianças com Leucemia que estivessem
em tratamento, independente do grau de parentesco. Onde
conceituar família, numa sociedade moderna foi necessário
uma definição ampla e, para realmente apreender o tipo vivido do familiar, não pode fechá-la como, por exemplo, na
família nuclear ou conjugal e deixar de lado os indivíduos
significativos no mundo comum, no cotidiano da criança, e
que a mesma considere como parte de sua família. A apreensão das falas dos sujeitos deu-se através da entrevista
fenomenológica por possibilitar a captação das vivências
originárias, onde esta fundamentada no referencial teórico
de Alfred Schutz oportuniza o momento do encontro com o
outro/sujeito. Por conseguinte, após a compreensão do discurso dos familiares relativo ao momento do diagnóstico de
Leucemia Infantil, como contexto que emergiu do estudo,
traçamos a seguinte caracterização dos mesmos: “Não entendem o porquê de estarem vivenciando aquele momento... passam por períodos de revolta, negação, surpresa
diante do inesperado, culpa, preocupações, medo da perda
do filho, da doença e do tratamento... não se esquecem daquele momento e sofrem por lembrar... buscando a cura,
com esperança e fé em Deus”. Resultados: A análise compreensiva dos achados nos remeteu para a construção do
tipo vivido do familiar frente ao diagnóstico de Leucemia
infantil, como aquele que precisa ser forte para enfrentar a
doença buscando a verdade sobre a situação, necessitando
receber apoio da família, dos amigos e da equipe. Neste
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suas necessidades devem ser o porquê do nosso cuidar, o
preparo da nossa equipe deve ser valorizado, no sentido de
oferecer-lhes subsídios, tanto teórico-práticos quanto psicológicos, para que a família possa ser compreendida como
uma unidade que cuida e necessita de cuidados. Neste
sentido, espero que os aspectos apontados no estudo ofereçam à equipe que cuida da criança com câncer e sua família, um novo olhar, no qual sejam valorizados os
significados e “bagagem” disponível de cada um, captado
na sua atitude natural; portanto, no seu mundo de vida. E,
que a nossa compreensão desta clientela seja possível através da descrição do tipo vivido do familiar que experienciou
o momento do diagnóstico de Leucemia Infantil.
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gatoriedade de haver enfermeiro em todas as unidades
de serviço, onde sejam desenvolvidas ações de enfermagem, durante todo o período de funcionamento da instituição de saúde (3). A respeito da importância da
assistência à saúde em creche, a secretaria da Família e
Bem-estar Social da Prefeitura Municipal de São Paulo
(4) considera a creche como um espaço de promoção de
saúde e prevenção de doenças, trabalhando também a
família das crianças. Sendo a saúde compreendida como
um processo dinâmico, envolvendo aspectos biológicos e
mentais, em interação com o meio ambiente, familiar e
social. A maior parte das crianças envolvidas em creches,
pertence aos grupos de idade mais vulneráveis a doenças
e, portanto, este estabelecimento tem a responsabilidade
de velar pela saúde das crianças. Na dimensão instrumental o cuidado é relacionado, ao fazer com habilidade
e conhecimento; com qualidade e competência; enfim ao
saber fazer. Essa dimensão requer conhecimento técnico-científico da enfermagem, bem como atualização
constante. Um estudo sobre crescimento e desenvolvimento de crianças na faixa etária de 12 a 48 meses em
creches, ressalta que “o enfermeiro, como educador em
saúde, compartilha com a criança e a família informações
e conhecimentos quanto à avaliação de enfermagem da
situação da criança, reforça condutas adequadas ao desenvolvimento da criança, discute propondo alternativas
àquelas que julgar inadequadas. Apresentam informações que favorecem o crescimento e desenvolvimento da
criança que abrangem características desde alimentação,
higiene, sono, brincadeiras e estimulação, imunizações,
formas de comunicação e relacionamento com as crianças” (5). CONCLUSÃO: a inclusão do profissional enfermeiro à equipe educativa nos CMEI favorece a melhoria
da qualidade de vida dessas crianças. Palavras-chave:
Enfermagem, Saúde da criança, Educação infantil.
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O OBJETIVO deste estudo é identificar e analisar a visão
dos acadêmicos de enfermagem e funcionários do Centro
Municipal de Educação Infantil de Goiânia – Goiás, em
relação à assistência de enfermagem a crianças que freqüentam esses estabelecimentos. MÉTODO: estudo do
tipo descritivo, exploratório e qualitativo. RESULTADOS:
revelam que o auxílio de enfermagem em CMEI deve favorecer não só a educação em saúde, mas também ajudar na prevenção de doenças, na promoção da saúde por
meio da alteração no ambiente, na mudança dos hábitos
e valorização das necessidades individuais de cada
criança. O Ministério da Saúde define a função educadora
e cuidadora das creches: “Creche é uma instituição dentro de um contexto de socialização complementar à família, que deve propiciar cuidados de higiene, saúde,
alimentação e educação, em um clima afetivo, estimulante e seguro às crianças de 4 meses a 6 anos de vida”
(1) . O enfermeiro, nesse sentido, pode atuar integralmente nos CMEI (creche), avaliando a saúde da criança,
referente ao crescimento e desenvolvimento infantil, com
ações de prevenção e promoção da saúde. Então, a inclusão de enfermeiros se faz necessária em CMEI, considerando que seus cursos de formação conferem
qualificação para o cuidado integral da criança, desde a
sua concepção (2).Os cursos de graduação conferem ao
profissional atuar nas ações primárias de saúde e participar diretamente na avaliação de crescimento e desenvolvimento infantil, assim como, assistir a criança e sua
família na promoção da saúde no combate às patologias
infantis. Entretanto, percebemos a ausência desse profissional trabalhando nessas instituições. Baseando-se nos
aspectos legais da Enfermagem, é fundamental lembrar
a lei n. 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, na resolução do COFEN n. 146 de 1992, que
dispõe sobre a normatização em âmbito nacional da obri-
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O USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO
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quisa tinham em sua maioria de três a seis anos de formados, cinqüenta e quatro por cento eram especialistas
e atuavam na área pediátrica em média há cinco anos.
Do total de entrevistados apenas quatro afirmaram não
adotar o brinquedo terapêutico em sua prática profissional e alegaram a falta de tempo, o acúmulo de atividades
no plantão, a falta de brinquedos, o curto período de permanência da criança na unidade e a falta de terapeuta
ocupacional e psicólogo como motivos. Em relação ao
uso do brinquedo, as principais situações mencionadas
foram: preparo para procedimentos invasivos; explicação
de patologias e procedimentos; internações prolongadas
e na identificação da criança estar triste, desanimada e
chorosa. A análise dos demais dados permite-nos afirmar
como principais resultados: ser o termo brinquedo terapêutico utilizado como sinônimo dos demais usos do
brinquedo como brinquedo diretivo, recreativo, educativo,
dentre outros; dos trinta e cinco enfermeiros vinte e dois
afirmam sentirem-se preparados para adotá-lo em sua
prática profissional; a maior parte dos entrevistados,
treze enfermeiros, já realizaram mais de dez sessões de
brinquedo em sua vida profissional; o contato com os
conteúdos relacionados ao brinquedo terapêutico ocorreu
no momento da graduação e especialização, predominantemente na forma de teórica; a maioria dos entrevistados não registra em nenhum local do prontuário os
dados obtidos por meio da sessão de brinquedo terapêutico e nem os divide com os demais colegas de trabalho.
Ao expressarem suas definições sobre a adoção do brinquedo terapêutico afirmam ser ele uma estratégia de intervenção viável na prática, tradutora de informações
importantes da experiência de doença e hospitalização
da criança, porém reconhecem o pouco preparo do enfermeiro para seu uso. O estudo traz importantes lacunas
no que tange a adoção do brinquedo terapêutico, sinalizando a necessidade de aprimorar sua abordagem no ensino e na prática de enfermagem.
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A hospitalização tem grande impacto para a criança e
uma assistência humanizada inclui a necessidade de
conhecerem-se as significações aferidas pela criança a
essa experiência. Apesar de parecer o brinquedo terapêutico um recurso que acessa apenas a criança, ele
acaba por oferecer informações relacionadas à dinâmica
da criança e família, o que colabora para a obtenção de
dados e planejamento de intervenções de enfermagem
no âmbito de uma abordagem centrada na pessoa da
criança e família. O enfermeiro pode fazer uso do brinquedo terapêutico, uma atividade não-diretiva de brincar,
com miniaturização do contexto da criança, cujo objetivo
é oportunizar recursos para a manifestação de sentimentos e percepções relacionados a vivências difíceis enfrentadas pela criança ao longo da doença e
hospitalização. No entanto, apesar da existência da resolução COFEN 295/2004 que recomenda seu uso pelo
enfermeiro no cotidiano hospitalar, não é comum a sua
utilização e nem sempre se encontram profissionais preparados. O presente estudo teve como objetivos: caracterizar o uso do brinquedo terapêutico e o preparo do
enfermeiro para o seu uso. Trata-se de um estudo de
campo, exploratório, transversal com abordagem quali /
quantitativa desenvolvido junto a trinta e cinco enfermeiros atuantes em unidades pediátricas hospitalares da cidade de São Paulo. A coleta de dados foi desenvolvida
após a aprovação da pesquisa pelos Comitês de Pesquisa
(CPq) e de Ética em Pesquisa (CoEP) de um Centro Universitário da rede particular de ensino da cidade de São
Paulo. Os dados foram coletados por meio de um questionário produzido pelas autoras da pesquisa e composto
por dez questões, algumas abertas e outras fechadas. Os
dados provenientes das respostas às questões abertas
foram submetidos à análise de conteúdo em função do
tema exposto. Já os dados provenientes das questões
fechadas foram tratados a partir da estatística descritiva
e apresentados em gráficos. Os sujeitos da presente pes-
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novembro de 2007. A análise do conteúdo foi desenvolvida
através da técnica de análise temática, a qual seguiu as diferentes fases, organizando-se em torno dos três pólos cronológicos: a pré-análise, a exploração do material, o
tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.
RESULTADOS: As unidades temáticas que emergiram dos
discursos dos escolares entrevistados, deram origem a
duas categorias. Categoria um, o significado da hospitalização. Nesta, os sujeitos revelaram como é vivenciar a hospitalização na sua faixa etária, destacando os fatores
estressores e os sentimentos relacionados à internação
como solidão, dor, privação, medo. Os aspectos positivos
mencionados foi a interação com os acadêmicos, o palhaço,
as outras crianças. Categoria dois, perspectivas para o
amanhã, verificamos que no discurso da maior parte dos
entrevistados, emergia planos para o futuro após a alta hospitalar, a curto e médio prazo, ora positivos, ora negativos,
dependendo da patologia e do tempo de doença. CONCLUSÃO: Este estudo possibilitou desvelar a hospitalização infantil a partir da ótica do escolar e constatar, de certa forma,
que os serviços de saúde e os profissionais de enfermagem, em especial, precisam percorrer ainda um longo caminho para atender as necessidades concretas da criança
hospitalizada. O cuidar segundo a abordagem centrada na
família propõe um olhar integral por parte dos profissionais
para com o cliente. Acreditamos que para a realidade da
criança inserida dentro da instituição hospitalar possa ser
transformada, é de suma importância que os profissionais
de saúde compreendam que tanto ela, quanto sua família
necessita estar num ambiente acolhedor, com uma equipe
de profissionais que forneça apoio; através de acolhimento,
escuta ativa, e intervenções técnicas. Para tal, do ponto de
vista da criança o brincar altera o ambiente em que ela se
encontra aproximando-a de sua realidade cotidiana, o que
exerce efeito bastante positivo em sua internação hospitalar.
Com isso, a própria atividade recreativa, livre e desinteressada, tem um efeito terapêutico, quando se considera terapêutico tudo aquilo que auxilie na promoção do bem-estar
da criança. Além do exposto, o brinquedo também pode ser
utilizado pela equipe de enfermagem para explicar questões
referentes à saúde e preparar o escolar para futuros proce-

SAÚDE DA CRIANÇA

INTRODUÇÃO: A hospitalização do ser humano é um evento
permeado de estresse tanto para o hospitalizado quanto
para a sua família, uma vez que produz um desequilíbrio. As
crianças são particularmente vulneráveis as crises de doença e hospitalização porque além de possuírem um número limitado de mecanismos de enfrentamento para
resolver os fatores estressores, esta representa uma modificação do seu estado usual de saúde e da sua rotina ambiental. Assim objeto de estudo é o significado da
hospitalização para a criança na fase escolar. Neste estudo
adotou-se a classificação escolar que determina que esse
período compreende a faixa etária de 6 aos 12 anos. OBJETIVO: Descrever o significado da hospitalização para a
criança em fase escolar. É inquestionável que se torna essencial para o profissional de saúde a experiência vivida
pelo ser cuidado. Logo como enfermeiros, precisamos interiorizar o entendimento de que a doença ou incapacidade
resulta em um dano na autonomia, integridade, auto-imagem e na capacidade de se relacionar com os demais, e, a
falta de compreensão desses aspectos pode ser mais danosa que a própria doença. Assim é importante darmos voz
aos nossos clientes e saber como é a sua experiência dentro da instituição hospitalar. A solução ao buscarmos a compreensão não é, todavia, nos colocar no lugar do paciente,
mas mostramo-nos solidários e disponíveis, afirmando
nossa presença e interesse, tendo compaixão e principalmente sabendo ouvir. METODOLOGIA: Para a realização
desse estudo compreensivo-descritivo, optou-se pela abordagem qualitativa de pesquisa, à luz da análise de conteúdo, propiciando assim captar a essência do fenômeno em
foco. Os sujeitos foram doze crianças em idade escolar, de
ambos os sexos, hospitalizadas por diagnósticos diversos,
agudos e crônicos, e que estavam em condições de responder à questão norteadora da pesquisa; e aceitar a participação no estudo de forma espontânea. O cenário foi um
hospital universitário público localizado na cidade do Rio de
Janeiro. A quantidade dos sujeitos entrevistados foi considerada satisfatória quando, através do método aplicado, alcançou os objetivos propostos no estudo. Nesta pesquisa,
utilizou-se como instrumento para coleta de dados entrevistas semi-estruturadas, realizadas np período de agosto a
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dimentos terapêuticos. Vale ressaltar, que a mesma lógica
se aplica para a inclusão da escola no contexto da internação infantil. A presente pesquisa também apontou que as
informações que dizem respeito à doença e ao tratamento
do escolar devem lhe ser fornecidas de acordo com seu interesse e grau de entendimento, sem desconsiderar o binômio criança/família, a fim de que os medos e anseios
infantis possam ser sanados. Neste momento, a enfermagem é responsável pela promoção da vida, construção de
autonomia e independência para a vida ativa dos sujeitos;
além de cuidar das condições físicas que estão comprometidas com a doença e ajudar crianças e familiares a lidar
com os aspectos socioemocionais envolvidos no processo
de internação hospitalar, como por exemplo: dor, separação,
perdas, limitações e outros. Sob este contexto, também
consideramos importante estimular a participação efetiva
dos membros familiares no tratamento do escolar, para que
por meio do fortalecimento do binômio as estratégias de
enfrentamento sejam aumentadas. Ainda propomos que
haja nas unidades de internação infantil uma valorização
das redes de apoio e em conseqüência a criação de algumas, tais como, grupo de acolhimento, grupo de familiares,
grupo de cuidados domiciliares, grupo de escolares e grupo
de adolescentes. Nesta perspectiva, o atendimento deve
ser transdisciplinar para contemplar a singularidade pertencente a cada pessoa inserida num grupo, para lhe proporcionar o suporte mais adequado a sua situação.
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de produção; discutir a apropriação das imagens ofertadas durante o processo de produção. Os princípios
teórico-filosóficos de Freire, os princípios da análise de
imagem, os conceitos de apropriação e ressignificação
de Smolka (2000) e a filosofia do cuidado centrado na
família nas perspectivas de Ahmann & Johnson (2000)
foram os suportes teóricos que conduziram a investigação. A pesquisa qualitativa foi conduzida segundo a
dinâmica de criatividade e sensibilidade almanaque do
método criativo e sensível (CABRAL, 1998) e complementada com informações do banco de dados do Laboratório de Pesquisa e Tecnologia Educacional em Saúde
da Criança (LAPTESC), dos prontuários e de entrevistas
individuais. Participaram da dinâmica, cinco familiares
cuidadoras de cinco crianças em atendimento na unidade de reabilitação de um hospital público e de ensino
do Rio de Janeiro, em quatro encontros grupais e dois
individuais. Para produzir um material educativo dialógico, centrado no saber de experiência feita das familiares cuidadoras, foi preciso constituir questões
geradoras de debate mobilizadoras de respostas vinculadas ao cotidiano do cuidado na administração do anticonvulsivante a criança para fomentar o diálogo e a
interação. Além disso, a oferta de imagens foi uma antecipação que ajudou as cuidadoras a processar respostas, mas não inibiam o potencial criativo no
momento de representação da cena do cotidiano que
envolve a sua ação cuidativa. A apropriação de imagens
fomentou a reflexão sobre o fazer, revelando erros e
acertos e desvelando dificuldades na ressignificação
das prescrições medicamentosas e das orientações
sobre a terapia. Nesse sentido, o processo de produção
indicou a geração de um material educativo que incluiu
os temas: dose adequada e efeitos desejáveis e indesejáveis, modo de apresentação e administração do remédio, dificuldades e facilidades na implementação da
terapia com anticonvulsivante.
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De certo que o avanço tecnológico contribuiu para a redução das taxas de morbi-mortalidade infantil, especialmente com a terapia intensiva. Por outro lado fez
surgir um que ao receberem alta hospitalar irão requerer da família cuidados que não são próprios do seu cotidiano de cuidar, são as crianças com necessidades
especiais de saúde (crianes) possuem disfunções que
limitam o estilo de vida e atividades próprias da idade.
Elas requerem atendimento de saúde contínuo e interdisciplinar, cuidados especiais no domicílio que, por não
pertencerem ao cotidiano de cuidar da maioria das
crianças, representam desafios relacionados aos cuidados habituais modificados, aqueles cuidados relacionados ao conjunto de práticas implementadas nas
atividades da vida diária associadas ao processo de cuidar; de desenvolvimento, aqueles implementados a
crianças com algum tipo de disfunção neuromuscular;
tecnológico, os cuidados dispensados as crianças que
necessitam de algum tipo de tecnologia para sobreviver; e medicamentoso diz respeito àqueles envolvidos
na administração de medicamentos no domicílio pelos
familiares cuidadores (CABRAL et al, 2000). Destes
quatro tipos de cuidados especiais aprofundei no cuidado medicamentoso, mais especificamente no cuidado
medicamentoso relacionado aos anti-convulsivantes,
visto que a maioria das crianças egressas da terapia intensiva recebe alta com alguma prescrição medicamentosa de acordo com estudo realizado por Cabral et al
(2004). Sendo assim, tive como objeto de estudo o processo de produção de um almanaque sobre o cuidado
a criança em terapia anti-convulsivante. Os saberes e
práticas cotidianas dos familiares cuidadores de crianças em terapia anticonvulsivante foram problematizados
e incorporados no processo de produção de um material educativo (almanaque), com os objetivos de: desvelar os conteúdos sobre a terapia no cotidiano do
cuidado; incorporar suas experiências nesse processo
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pelo SUS. Observou-se que embora o Hospital Universitário Antônio Pedro estivesse localizado no município de
Niterói a maioria dos pacientes que foi internada durante
o período estipulado para a coleta de dados era de outros municípios. Tal fato se explica pela precariedade dos
hospitais localizados nessas regiões o que acarreta a
evasão dos pacientes para o município de Niterói e pelo
fato do HUAP ser o hospital de referência da área Metropolitana II. Foi possível afirmar que dos clientes que
compuseram a amostra da pesquisa a maioria utilizou
uma grande quantidade de DIP, este número algumas
vezes excedia o número de dias de internação ou se encontrava bem próximo a este. Acredito desta forma que
o grande número de DIP utilizados durante as internações foi devido: às falhas infusionais, as poucas veias
viáveis da clientela pediátrica e a falta de um elemento
na equipe de enfermagem especialista em punções venosas. No que se refere à questão do período de internação pago pelo SUS e a real permanência do cliente
no HUAP pude constatar que 100% da amostra deste
estudo esteve internada por um período superior àquele
pré-estabelecido pelo SUS como suficiente para a recuperação de determinada patologia. Acredito, a partir dos
dados apresentados que a tabela de repasse de verbas
do SUS encontra-se arcaica e desatualizada no que
tange o tempo máximo de internação para a recuperação de patologias, desta forma é preciso haver uma reestruturação e remodelagem do modelo de repasse de
verbas aos hospitais. É importante ressaltar que as três
categorias evidenciadas neste estudo não são estanques, elas estão intimamente interligadas. O que se pretendeu, em uma pesquisa na qual as conclusões
emanaram de dados numéricos e porcentagens, foi à
busca de alternativa (s) para a redução de custos tangíveis e intangíveis com acessos venosos. Portanto, urge
prosseguir investigando nessa linha teórica-metodologica para favorecer o processo de consolidação da enfermagem como profissão reconhecida e prestigiada
pelos seus componentes (os profissionais) e seus dependentes (a população).
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A punção venosa em pediatria é para a criança um procedimento doloroso e extremamente estressante para
os familiares acompanhantes. Observando na prática
diária da assistência pediátrica as punções de repetição
para manutenção de um acesso pérveo na administração de medicamentos com período prolongado e sabendo que o sistema de pagamento ao hospital pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) é por patologia, aguçoume o interesse em desenvolver uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem quantitativa sobre os
custos do Dispositivo Intravascular Periférico (DIP) na internação em Pediatria. Objetivos: Levantar os custos do
Dispositivo Intravascular Periférico utilizado durante a
internação em uma unidade pediátrica; Identificar as
causas de substituição do Dispositivo Intravascular Periférico nos acessos venosos durante a internação em
uma unidade pediátrica e Correlacionar o custo do Dispositivo Intravascular Periférico na composição da remuneração final das internações pediátricas pagas pelo
Sistema Único de Saúde. O cenário da pesquisa foi uma
Enfermaria Pediátrica de um Hospital Universitário.
Amostra: dezenove crianças internadas no período de
outubro de 2006 a abril de 2007, submetidas à terapêutica medicamentosa por via endovenosa por um período superior a sete dias e com o aceite do seu
responsável para participar da pesquisa. A coleta de
dados efetuou-se através de um instrumento denominado Ficha de Controle do Cliente com Acesso Venoso
Periférico. Cada criança participante da amostra teve
uma ficha preenchida a partir da avaliação diária do
acesso venoso e da evolução de enfermagem. Todas as
crianças que fizeram parte da amostra foram observadas
desde o momento de sua internação na unidade pediátrica até a alta hospitalar. Após a coleta de dados, os
mesmos foram analisados e organizados em três categorias: I. Perfil Demográfico e Epidemiológico das Crianças internadas na Enfermaria de Pediatria do HUAP; II.
Os Custos do DIP no Processo de Hospitalização em Pediatria no HUAP; e III. Os Custos do DIP na composição
da remuneração final das internações pediátricas pagas
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coleta de dados, identificamos cada criança (nome, idade,
grau de escolaridade, tempo de internação e/ou freqüência
de reinternações, patologia e motivo de internação da
criança), dados retirados dos prontuários. Cada criança participando ativamente do processo de produção de informações teve a liberdade de escolher um pseudônimo do
mundo infantil. Para obtermos informações sobre o imaginário infantil, estimulamos a criança a produzir através de
desenhos e/ou frases o que representava para ela o ambiente hospitalar. Foram fornecidos às crianças materiais
do tipo papel, canetinhas, lápis de cor, cola e figuras/recortes diversos para realizarem suas representações. Para a
realização desta dinâmica, procuramos estabelecer um vínculo afetivo com cada uma delas. Fizemos uma releitura
dos dados produzidos nos dois últimos trabalhos, molas
propulsoras deste estudo, para decodificarmos a enfermaria
pediátrica reproduzida pelas crianças-sujeitos e a partir de
recortes das imagens e das análises a priori estabelecemos
nossas discussões e apresentamos a proposta de uma nova
realidade de enfermaria pediátrica a partir de duas etapas:
1ª Etapa – A enfermaria pediátrica a partir do imaginário
infantil – uma viagem ao passado. Utilizamos duas cores
de destaque para os elementos presentes nas imagens das
crianças, com intuito de chamarmos a atenção e já invocarmos uma reflexão inicial a respeito dos estímulos positivos
(cor verde), indicando que podíamos seguir com o processo
de (re)construção da enfermaria pediátrica e dos estímulos
negativos (cor vermelho), mostrando que deveríamos parar
e (re)pensar tais estímulos com maior atenção. Identificamos vários elementos do imaginário das crianças que foram
exaltados ou excluídos do ambiente hospitalar, de acordo
com suas influências sobre a estada da criança no hospital.
Tudo aquilo que indicou retrocesso no processo de amadurecimento da criança foi repensado e uma nova solução
para corrigir estes possíveis erros foi lançada. 2ª Etapa –
(Des)construindo e (re)construindo a enfermaria pediátrica
a partir das imagens das crianças – uma projeção para o
futuro. Iniciamos nossa proposta de (re)construção da enfermaria pediátrica a partir dos subsídios fornecidos pelas
crianças de seus imaginários. Somamos a estas imagens
algumas de nossas concepções referentes ao cuidado em
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O interesse de realizá-lo surgiu a partir de dois trabalhos,
“O IMAGINÁRIO infantil sobre a hospitalização – um estudo
sobre indicadores de cuidado em pediatria” (2003) e “INDICADORES de CUIDADO em PEDIATRIA a partir do imaginário infantil – implicações para a prática de enfermagem
pediátrica” (2004), onde concluimos que o imaginário infantil sobre o hospital é proveniente da experiência individual,
dos desejos e da afetividade própria da criança que constrói
o real de maneira singular e que cuidar da criança implica
um ESTAR/SER/TER-infantil. Já não é novidade que ao ser
internada, a criança se vê deparada com um ambiente que
lhe é desconhecido ou aterrorizante se levarmos em consideração interpretações errôneas ou sensações desagradáveis de experiências precedentes. Ao valorizarmos as
imagens do imaginário infantil sobre o hospital, estamos
buscando subsídios que nos permitam enxergar a realidade
hospitalar a partir da criança, pois ela é capaz de sinalizar
o que sente e o que de fato necessita quando está internada, e propor um novo ambiente pediátrico de acordo com
os elementos presentes nestas imagens. Para que a criança
possa interagir ativamente é preciso uma (re)estruturação
e (re)organização do ambiente pediátrico e acreditamos que
o imaginário da criança hospitalizada possa nos fornecer
este “tipo de material”. As questões norteadoras são:
“Como é a enfermaria pediátrica a partir do imaginário infantil?” e “De que forma este imaginário pode (des)construir
e (re)construir o ambiente da criança hospitalizada?”. O objeto de estudo é “a proposta de (re)construção da enfermaria pediátrica a partir do imaginário da criança
hospitalizada” e objetiva-se decodificar as imagens projetadas pela criança em relação ao ambiente hospitalar; e
desenvolver uma proposta de enfermaria para a criança
hospitalizada a partir do imaginário infantil. O estudo é descritivo e o método qualitativo porque trabalhamos com
dados subjetivos e não-mensuráveis. O cenário foi uma enfermaria clínica de um hospital pediátrico de caráter público
do município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram crianças
de 3 a 12 anos de idade, internados por no mínimo cinco
dias ou que passavam por reinternações, sem qualquer
comprometimento neurológico e/ou patologia que pudesse
dificultar sua compreensão. Através de um instrumento de
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pediatria. Não entramos em detalhes em relação à estrutura
arquitetônica e falamos mais intensamente dos elementos
que poderiam fazer parte deste contexto e esperamos suscitar novos imaginários da equipe de saúde que cuida da
criança e sua inserção nos ambientes hospitalares. Não podemos ficar de braços cruzados, precisamos repensar
nossa prática e iniciar mudanças que possam fazer com
que a criança enfrente e supere a hospitalização de maneira
saudável, não interferindo no seu processo natural de crescimento e desenvolvimento. Não tivemos a intenção de encerrar as discussões sobre este assunto e muito menos de
tornar “nossa enfermaria” como padrão. O que queríamos
mostrar é que podemos lançar mão de estratégias para modificarmos as nossas formas de atuação junto à criança. As
imagens provenientes do imaginário de cada
criançasujeito nos permitiram repensar este ambiente e as relações desenvolvidas neste convívio; ademais, tais
imaginários estimularam a exteriorização de nossas próprias imagens no cuidado à criança hospitalizada.
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TATIANA DA SILVA MELLO ROCHA 1
EDUARDO ALEXANDER JÚLIO CÉSAR FONSECA LUCAS 2
ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 3
ANA BEATRIZ AZEVEDO QUEIROZ 4
FÁTIMA NASCIMENTO AZEVEDO DOS REIS 5
SIMONE FONSECA LUCAS 6
FERNANDA FONSECA LUCAS7

THAÍS OLIVEIRA DA COSTA12

INTRODUÇÃO: O corpo humano pode ser entendido como
uma unidade social caracterizada por sua estrutura única,
individual e em muitos casos intocável. Sendo assim, muitas
pessoas temem que seu corpo seja invadido por pessoas
desconhecidas, principalmente quando submetidas a processos dolorosos. Este conceito não se faz explícito no diaa-dia, porém mostra-se presente no momento em que o ser
humano se sente apreensivo quando é necessária a realização de procedimentos sejam estes diagnósticos e/ou terapêuticos. A coleta sanguínea é um procedimento invasivo que
gera uma mistura de sentimentos, tais como ansiedade,
medo e estresse, principalmente nas crianças, face o conjunto de suas peculiaridades. Entende-se que as percepções
que o ser humano tem acerca de procedimentos dolorosos
permeiam o imaginário individual e coletivo de forma heterogênea, diversificada e em alguns casos até mesmo distorcida
por experiências mal sucedidas e/ou falta de informação.
Este olhar mistificado acerca do procedimento é cultural,
tanto para adultos quanto para crianças, aliado a falta de preparo de alguns profissionais de saúde para acolherem sua
clientela de forma a minimizar o desconforto sentido. Vale
ressaltar que a atuação tecnicista desses profissionais, em
detrimento de uma abordagem humanizada dificulta ainda
mais o processo de acolhimento da criança e sua família no
momento do procedimento, favorecendo a ocorrência de
traumas. A carência de informações oferecidas à criança e
sua família pode comprometer significativamente o procedimento da coleta sanguínea, fazendo com que este momento
seja estressante para o binômio criança / responsável. Ou
seja, a criança e sua família são submetidas a qualquer tipo
de procedimento invasivo sem o “olhar cuidadoso” do profis-

sional que os assiste. Ocorrendo assim uma potencialização
dos eventos dolorosos, tanto do ponto de vista físico, como
psíquico, o que acarreta uma experiência traumática. Desta
forma, esta visão se perpetua sem ao menos um olhar crítico
por parte dos difusores da prática, ou seja, do profissional de
saúde. OBJETIVOS: Discutir as representações sociais de
crianças de uma escola pública municipal do Rio de Janeiro,
acerca do procedimento de coleta sanguínea e Analisar as
percepções dessas crianças, a partir dos sentimentos expressos nos desenhos e sua contextualização, à luz das representações sociais. METODOLOGIA: Este estudo possui
uma característica descritiva e exploratória com abordagem
qualitativa, sendo utilizado como método e teoria de análise,
as representações sociais fundamentadas por Serge Moscovisci e Denise Jodelet. Os sujeitos foram 162 crianças na
faixa etária de 06 a 12 anos de idade. O cenário escolhido
foi uma escola pública da rede fundamental de ensino do
Município do Rio de Janeiro. Os instrumentos de coleta de
dados foram; a) um questionário para caracterização dos sujeitos que constou de informações abertas e fechadas para
avaliação do perfil sócio-econômico e familiar dos sujeitos e
b) um formulário para registro dos desenhos. Utilizamos à
técnica projetiva de cena de produção estética para obtenção
dos dados, mediante a orientação para que a criança expressasse através do desenho sua percepção acerca da coleta
sanguínea. Posteriormente as crianças foram questionadas
sobre o significado da elaboração da sua produção estética.
A análise de dados está baseada na categorização, que se
deu por convergência de temas e analise de conteúdo segundo Bardin. A pesquisa atendeu a todos os preceitos éticos
e obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Es-
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cola de Enfermagem Anna Nery/ Hospital Escola São Francisco de Assis /UFRJ. RESULTADOS: A partir da amostra dos
desenhos e falas dos escolares, foi realizada uma categorização das informações emergidas das produções estéticas,
tendo sido destacados: 1) Dimensões Estruturais que Envolvem o Procedimento de Coleta Sanguínea; 2) Dimensão do
Componente Humano e sua Interface no Procedimento de
Coleta Sanguínea; 3) A Dimensão Psico-emocional Retratada
no Procedimento de Coleta Sanguínea e 4) A coleta de Sangue: a importância para a saúde do escolar. Os resultados
demonstraram que na dimensão estrutural, existiu uma questão de gênero acerca das representações sociais, tendo o
sexo masculino apresentado um aspecto operacional e o feminino um caráter ambiental. Na dimensão do componente
humano ficou evidente a importância da família no momento
do procedimento de coleta de sangue e uma representação
significativa da hegemonia médica /hospitalocêntrica. No que
concerne a dimensão psico-emocional, os dados mostraram
expressões positivas e negativas acerca do procedimento,
porém com uma maior significância para as expressões positivas. No que tange a importância da coleta sanguínea, evidenciamos a percepção de escolares para a importância de
ações voltadas à prevenção e promoção da saúde.
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essa criança. METODOLOGIA: Estudo descritivo, de natureza qualitativa, realizado com crianças de idades pré-escolar e escolar portadoras do HIV que realizam tratamento
ambulatorial no Centro de Atendimento do Departamento
de Infectologia Pediátrica – CEADIPe da Universidade Federal de São Paulo e que ainda não haviam vivenciado a
revelação de seu diagnóstico. Antes de seu início o projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta universidade sob o número 1569/05 em 03 de março de
2006. Os dados foram coletados por meio de uma sessão
individual de Brinquedo Terapêutico Dramático, tendo sido
realizada análise de cada uma delas. RESULTADOS: As
dramatizações, verbalizações e desenhos emanados nas
sessões de Brinquedo Terapêutico permitiram compreender aspectos da vivência da criança de ser portadora do
Vírus da Imunodeficiência Humana, sem o diagnóstico revelado e de estar em tratamento ambulatorial, sob sua
própria ótica. As mesmas demonstraram entender que
são portadoras de uma doença compartilhada por seus
pais, especialmente sua mãe; que esta doença constituise num segredo; que elas têm grande preocupação com
as manifestações respiratórias e a febre; que vivenciam o
medo da morte; que vêem os profissionais de saúde como
hostis e pouco confiáveis e que o tratamento é difícil e intrusivo, porém representa a saída para não “ficar mais
doente”. O Brinquedo Terapêutico também propiciou à
criança a possibilidade de extravasar a tensão advinda de
toda essa situação, o que elas manifestaram por meio da
intensa dramatização de procedimentos, em especial os
relacionados com a utilização de agulhas. Permitiu, ainda,
a expressão de seus desejos como o de cura e o de reorganização da estrutura familiar. Os dados que compõem
esta vivência encontram-se expressos nas seguintes categorias conceituais: Reconhecendo o estigma familiar da
doença; A doença constituindo-se em um segredo; Preocupando-se com as manifestações respiratórias e a febre;
Preocupando-se com a saúde e a morte; Vendo os profissionais da saúde como hostis e pouco confiáveis; Sendo
o tratamento difícil, intrusivo e gerador de tensão; Percebendo o tratamento como o caminho para não “ficar mais
doente”; Desejando a união e a harmonia familiar e Sendo
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INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA) representa um grande problema para a saúde pública, constituindo-se numa pandemia crescente, inclusive
no Brasil. Crianças contaminadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV têm sua rotina diferenciada das
demais, seja pela quantidade diária de remédios que
tomam, pelo gosto nada agradável deles, pelos cerceamentos advindos da tentativa de prevenção de doenças
oportunistas, pelas freqüentes internações hospitalares,
por constantes discriminações sociais e pelas possíveis
perdas de familiares infectados, o que gera um custo
emocional e social para ela e sua família e acaba por interferir no seu processo de crescimento e desenvolvimento(1). Tal fato remete à necessidade de uma atuação
profissional que extrapole os cuidados biomédicos, pois
envolvem aspectos de cunho familiar, social e cultural(2).
Considerando todos estes fatores, a assistência de enfermagem a essas crianças exige a utilização de abordagens
que permitam minimizar o estresse decorrente da própria
situação, de forma que ela seja o menos traumática possível, uma vez que, conforme ressalta a literatura, as conseqüências e repercussões dessa infecção e do seu
tratamento caracterizam essa população como portadora
de cuidados especiais em saúde(3). Entre tais abordagens, destaca-se o Brinquedo Terapêutico, o qual se
constitui num brinquedo estruturado para a criança aliviar
a ansiedade gerada por experiências atípicas para a sua
idade, que costumam ser ameaçadoras e requerem mais
do que recreação para resolver a ansiedade associada,
devendo ser usado sempre que a criança tiver dificuldade
em compreender ou lidar com a experiência(4). O Brinquedo Terapêutico se baseia na função catártica do brinquedo e tem sido utilizado pelos enfermeiros não só como
um meio de alívio para as tensões impostas à criança,
mas também como uma possibilidade de comunicação
pela qual podem dar explicações e receber informações
da criança, a respeito do que as situações significam para
ela(5). OBJETIVOS: -Compreender como é para a criança
a vivência de ser portadora do HIV sem ter seu diagnóstico
revelado, a partir de suas manifestações numa sessão de
Brinquedo Terapêutico e -Propiciar um meio de alívio para
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importante brincar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As autoras
consideram que os objetivos do estudo foram alcançados,
pois além de permitir conhecer a vivência da criança, também promoveu a oportunidade dela extravasar tanto a
tensão imposta pela doença propriamente dita, como
pelas demandas inerentes ao seu tratamento. Assim, reiteram que o Brinquedo Terapêutico é um importante instrumento de comunicação e de intervenção de
enfermagem que deve integrar o planejamento da assistência às crianças portadoras do HIV. Ressaltam, ainda,
que esses são resultados preliminares de uma pesquisa
que objetiva compreender o significado que tem para a
criança ser portadora do HIV, sendo necessária a constituição de novos grupos amostrais, como o de crianças
que já tenham vivenciado a revelação de seu diagnóstico,
ou que já tenham experienciado morte de algum familiar
devido à infecção, para que essa vivência seja melhor explorada e compreendida.
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