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Em nome da Comissão Organizadora do II Congresso Bra-
sileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal e do 3o Semi-
nário 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.

Não podemos deixar de expressar minha alegria em rece-
ber a todos e a todas nessa cidade, que tanto inspira poe-
tas, 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 es-
paço geográfico que as crianças e suas famílias habitam,
optamos por uma diretriz ecologicamente saudável. Adota-
mos 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 des-
carte no meio ambiente de produtos que demoram a se
compor. Adotamos a mídia online para acesso na home-
page do evento e posteriormente da SOCIEDADE, que en-
trará no ar no final do mês de outubro. 

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 famí-
lias em diferentes contextos da prática profissional; 3.
Propor intervenções que contribuam para a qualidade do
cuidado de enfermagem centrado na criança, na família

e na comunidade;4. Estimular a divulgação da produção
científica, tecnológica e cultural de enfermagem pediá-
trica, neonatal e do adolescente, bem como o intercâm-
bio de experiências de cuidado.

No intento de se atingir esses propósitos, a segunda versão
do Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neo-
natal 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 organi-
zadora 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, fundamen-
tada 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 progra-
mação em conferências, mesas redondas,  sessões coor-
denadas, sessão pôster.  Dos 226 trabalhos inscritos, 158
serão apresentados na modalidade de pôster, 68 em ses-
sões coordenadas temáticas, e dois trabalhos enviados
foram incluídos como tema de mesa redonda, 18 trabal-
hos 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 (NUS-
CRIAD), e o Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em
Saúde da Criança (NUPESC) da EEAN. 

Efetivamente, temos um evento de caráter nacional, pela re-
presentatividade das cinco regiões nas mesas redondas e
coordenadas, e presença de participantes de diferentes Es-
tados nas diversas sessões. Temos representantes dos Es-
tados Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
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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 de-
mandas de uma programação cientifica consistente e co-
erente, uma infra-estrutura de acolhimento e um espírito
de cordialidade e respeito entre todos e todas. As coorde-
nadoras 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. 

Saúdo os nossos patrocinadores: pela  Escola de Enferma-
gem Anna Nery, a Prof. Dra. Maria Antonieta Rubio Tyrrell
pelos recursos oferecidos, o Prof. Almir Fraga, pela pronti-
dão em nos acolher nas dependências do Centro de Ciên-
cias da Saúde, ao Banco do Brasil e a Fundação
Universitária José Bonifácio pelo financiamento. Ao I Con-
gresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal re-
alizado em Ribeirão Preto (SP) sob a responsabilidade da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, pelo fundo de re-
serva que nos foi repassado.

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 pediá-
trica 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. 

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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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. O II Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica
e Neonatal, 3º Seminário de Saúde da Criança e do Adoles-
cente, 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 Es-
tado 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 recém-
nascido, da criança, do adolescente e de sua famí-
lia em diferentes contextos;
3 Possibilitar a apresentação e divulgação de tra-
balhos científicos das diversas modalidades (rela-
tos de experiências da prática profissional e
pesquisas envolvendo a atenção ao recém-nas-
cido, 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 ado-
lescente 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 En-
fermagem 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 coordena-
das, assembléias, reuniões científicas, encontros com o espe-
cialista, encontros com os autores, tribuna livre e sessão pôster.

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-

lescente reger-se-á por este Regimento, aprovado pela Co-
missão Executiva.
Parágrafo 1º. A Comissão Executiva será constituída por:
Presidente e Vice-Presidente do evento; Presidente de
Honra – a Presidente da Sociedade Brasileira de Enfermei-
ros Pediatras e pelos Coordenadores das Comissões Cien-
tífica, 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, docu-
mentação 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, Se-
cretaria e Finanças e Imagem e Divulgação.
Parágrafo 7º. Todos os membros das comissões e subco-
missões deverão ser sócios da Sociedade Brasileira de En-
fermeiros Pediatras

CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES
Art. 4º. Poderão participar do evento enfermeiros, alunos
de graduação, pós-graduação, técnicos e auxiliares de en-
fermagem, outros profissionais da saúde e áreas afins.
Art. 8º. Todo participante inscrito terá direito a assistir às con-
ferências, mesas redondas, sessões coordenadas, assem-
bléias, 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 paga-
mento 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 ta-
manho do espaço onde o evento ocorrerá.

REGIMENTO
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Parágrafo 1º: Qualquer pagamento efetuado não será devol-
vido 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 orçamentá-
rio, o regimento interno e o relatório final do evento;
III. Encaminhar projetos de captação de recursos
às agências financiadoras e a outros órgãos patro-
cinadores;
IV. Constituir as comissões e subcomissões organi-
zadoras e apreciar suas propostas e relatórios;
V. Promover a viabilização técnico-científica e fi-
nanceira 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.

Art. 11. À Comissão Científica e suas subcomissões com-
petem:

I. Participar da Comissão Executiva através do Co-
ordenador;
II. Propor o temário do evento;
III. Programar as atividades científicas a serem des-
envolvidas 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 apresen-
tação dos trabalhos, em conjunto com a subcomis-
são de Documentação e Registro;
VI. Colaborar na elaboração de projetos encamin-
hados às agências financiadoras para captação de
recursos;
VII. Elaborar as coordenadas para a  inscrição e se-
leção 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-Estru-
tura a utilização de locais para apresentação/ex-
posição dos trabalhos;
X. Elaborar e apresentar o relatório das atividades
realizadas pela Comissão submetendo-o à Comis-
são Executiva.

À Subcomissão de Premiação compete:
I. Participar da Comissão Científica  através do Co-
ordenador;
II. Receber e avaliar os trabalhos completos inscri-
tos para premiação;

REGIM
ENTO

REGIM
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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 pre-
miação dos trabalhos nas categorias estudante e
profissional;
V. Coordenar a sessão de premiação no ultimo dia
do evento, divulgando os melhores trabalhos cien-
tíficos 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 sub-
comissões  competem:

I. Participar da Comissão Executiva através do Co-
ordenador;
II. Apresentar à Comissão Executiva o plano de ati-
vidades 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, progra-
mação 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 sub-
comissões compete:

I. Participar da Comissão Executiva através do Co-
ordenador;
II. Apresentar à Comissão Executiva: o Plano de tra-
balho 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;
II  I. Avaliar,  junto com a Comissão Executiva, as pro-
postas orçamentárias das outras comissões;
IV. Criar mecanismos de controle de receitas e despe-
sas, responsabilizando-se pela guarda da documen-
tação 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;

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 semina-
ristas. 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, cra-
chás, folders, certificados e convites;

I. Divulgar no âmbito local, estadual e nacional o
evento em todos os espaços de divulgação possí-
veis (revistas, sites de internet, jornais etc);
II. Providenciar a cobertura e recepcionar os profis-
sionais da imprensa durante o evento;
III. Expedir avisos e comunicações durante o evento;
IV. Elaborar o plano de trabalho e apresentar o re-
latório das atividades desenvolvidas, submetendo-
o 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.

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 en-
caminhada para apresentação na Tribuna Livre, cuja apre-
sentação dar-se-á em 5 minutos. 
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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 con-
gressista inscrito, e um como relator. Não há limites para tra-
balhos em co-autoria.  Não há limite para autores por trabalho.
Art. 20. Os resumos poderão ser enviados por Correio ele-
trônico (digitado diretamente no espaço reservado na ho-
mepage 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 Co-
missão Científica, e será comunicada por ocasião do enca-
minhamento 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 ses-
são 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.

CAPÍTULO VI
DA PREMIAÇÃO
Art. 23. As premiações concedidas pela Sociedade Brasi-
leira 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 ad-
mitidos trabalhos na integra e não publicados, ins-
critos e encaminhados até 30 de julho de 2007;
2. Os trabalhos encaminhados para premiação so-
frerão uma avaliação prévia, e os selecionados para
concorrer ao prêmio o apresentarão sob a forma
de mesa coordenada.

Art. 24. Serão concedidos prêmios para as categorias es-
tudante e profissional, nas colocações crescentes de pri-
meiro a terceiro lugar.
Art. 25. As modalidades de premiações seguirão os seguin-
tes critérios:
1) Para o 1º lugar. Todos os autores do trabalho científico
premiado farão jus a uma placa, diploma, e inscrição gra-
tuita 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 Trabal-
hos Científicos não poderão concorrer nessa modalidade.
Art. 27. Qualquer instituição patrocinadora e apoiadora do
evento poderá oferecer prêmio, desde que submetido o re-
gimento do prêmio à apreciação prévia da Comissão Exe-
cutiva 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 discu-
tidos 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 Enfer-
magem 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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1º DIA - 04/10/07

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

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

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
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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

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 

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

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

PROGRAM
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MESA REDONDA: 
“A INTERFACE DA PRÁTICA ASSISTENCIAL 
COM O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM NEONATAL”.

Local: Auditório da Biblioteca Central do CCS
Hora: 9:30-10:50

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)

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.   

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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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

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.

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.

PROGRAM
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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

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.

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

SESSÃO PÔSTER (EXPOSIÇÃO PARALELA)
Coordenadores: Prof. Ms. Antonio Eduardo Vieira dos Santos
e Prof. Ms. Eduardo Alexander Júlio César Fonseca Lucas

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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INTRODUÇÃO: Os avanços tecnológicos e científicos cola-
boraram 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 necessi-
dade de implantar um programa concebido pela enferma-
gem, 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 inter-
nado em Unidade Neonatal , entendendo que sobreviver
não deve ser a única meta dos cuidados intensivos neona-
tais, 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 assistên-
cia que abordasse não apenas o aspecto biológico, mas
também emocional, sociocultural, econômico e político, ofe-
recendo suporte a essas famílias para o enfrentamento das
situações advindas do nascimento e da demanda de cui-
dado 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 hospita-
lar, 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 tra-
balho 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. METODO-
LOGIA: 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 refe-
rência 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 pro-
jeto e participaram da pesquisa. Foram excluídos todos os

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 per-
das.. 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 bioló-
gicas do bebê, psicológicas da mãe, sociais da família e re-
lativos 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 pró-
prio município de Londrina (49,3%), e os demais prove-
niente 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 fun-
damental completo; metade das gestações (50,8%) não
foram planejadas; de cada cinco mães, uma era adoles-
cente. As gestações de gemelares apareceram numa fre-
qüência 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 nas-
cidos. 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 in-
ternados por pelo menos dois meses no HU, sendo que
49,3% das mães tinham outro(s) filho(s) em casa. CON-
CLUSÃO: O apoio ao planejamento familiar deve ser enfa-
tizado na comunidade, bem como o investimento na
qualidade do pré-natal visando a prevenção destes nasci-
mentos prematuros. O perfil da clientela revela uma neces-
sidade de atenção integral às famílias durante o longo
período de internação e após a alta de seu filho prematuro,

UM PROJETO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS DE PREMATUROS
DE MUITO BAIXO PESO NASCIDOS NUM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO: PERFIL DA CLIENTELA ATENDIDA

AADDRRIIAANNAA FFEERRRREEIIRRAA OOLLIIVVEEIIRRAA11

JULIANNA COTRIK GOMES1

DAYSA OERARO RAMALHO2

LETÍCIA M. KAYAKAWA2

TALITA MARIA BENGOZI2

EDILAINE GIOVANINI ROSSETTO3

SARAH NANCY DEGGAU HEGETO DE SOUZA3

  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. 17 -18

SE
SS

ÃO
 C

OO
RD

EN
AD

A
SA

ÚD
E 

DO
 N

EO
NA

TO
SE

SS
ÃO

 C
OO

RD
EN

AD
A

SA
ÚD

E 
DO

 N
EO

NA
TO

17



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 hospita-
lização 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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O puerpério é uma fase de intensas mudanças biopsicoso-
ciais 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 cultu-
rais, sociais, familiares e pessoais em relação à puérpera
quanto ao desempenho das funções maternas. Alguns es-
tudos ressaltam a importância de uma relação familiar har-
moniosa 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 cui-
dado ao binômio mãe e filho nesta fase, para alguns auto-
res, 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 exercí-
cio materno saudável e essencial ao desenvolvimento hu-
mano. 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 ma-
terna no cuidado domiciliar. O enfermeiro destaca-se dos
demais profissionais por permanecer mais próximo do bi-
nômio e da família durante toda a sua internação, pos-
suindo 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 ob-
jetiva com conhecimentos técnico-científicos atualizados.
Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo apresen-
tar 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 Londrina-
Paraná, que teve início em 2006. A estratégia de aborda-

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 abor-
dagem 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 vín-
culo, residentes-mães, permitindo liberdade de expressão
entre os pares. Além da realização das dinâmicas, utilizam-
se recursos como: seio cobaia, boneca ilustrativa, expres-
sões corporais e faciais e linguagem simples. A atividade
educativa aborda temas básicos pertinentes à saúde do bi-
nômio, baseados na prevenção dos agravos de saúde e,
conseqüentemente, da morbi-mortalidade materno-infantil
como: manejo e vantagens do aleitamento materno; cuida-
dos gerais com recém-nascido; medidas de prevenção de
acidentes infantis, auto-cuidado materno, mitos e tabus
puerperais; prevenção dos agravos puerperais; relaciona-
mento familiar e conjugal após a chegada do recém-nas-
cido; 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, planeja-
mento familiar); orientações de referência e contra-referên-
cia à atenção materno-infantil dos serviços de saúde do
município. A pesquisa foi realizada no período de abril a de-
zembro de 2006 com mães, na presença dos familiares,
participantes das atividades de educação em saúde pro-
movidas 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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natal, UCI-Neonatal, UTI-Pediátrica e Unidade Pediátrica. A
maternidade possui Alojamento Conjunto e está creden-
ciada como Hospital Amigo da Criança desde 2000. Os
dados foram coletados a partir da aplicação de um ques-
tionário às mães, composto por questões fechadas. Para a
análise dos dados foi utilizado programa computacional
para tabulação em números absolutos e percentuais. A po-
pulação de estudo totalizou 53 mães/puérperas, que res-
ponderam os questionários após a participação da atividade
de educação em saúde. Os resultados obtidos sobre a per-
cepção das mães em relação à atividade de educação em
saúde e a forma de abordagem possibilitam ótima compre-
ensão dos temas abordados (90,6%) e apenas 1,9% não
conseguiu entender. Quanto ao conteúdo dos temas socia-
lizados, 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, res-
pectivamente, a participação dos familiares durante a ati-
vidade. 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 ati-
vidade de educação em saúde seja uma prática do enfer-
meiro 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 famí-
lia nas ações de cuidado à saúde materno-infantil, contri-
buindo para a formação de uma rede de cuidado equânime. 
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Esta pesquisa foi realizada devido a enorme curiosidade re-
lacionada aos efeitos terapêuticos que o leite humano po-
deria possuir além de, ser considerado o melhor alimento
para os recém-nascidos como fonte de nutrição. O Minis-
tério da Saúde enfatiza a importância do aleitamento ma-
terno como fator redutor da morbimortalidade infantil, sendo
comprovado que crianças amamentadas ao seio apresen-
tam menor risco de contrair doenças respiratórias e dia-
rréicas, 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, de-
finir seus conceitos, identificar os agentes probióticos e pre-
bióticos 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 divergên-
cias quanto à presença de probióticos no leite humano, en-
tretanto 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 micror-
ganismos que colonizam o local. Há existência comprovada
de bifidobactérias e lactobacilos na flora intestinal de bebês
alimentados com leite humano, demonstrando a sua viabi-
lidade no trato gastrintestinal e diferenciação dos bebês ali-
mentados por fórmulas lácteas, que apresentam em sua
predominância coliformes e bacterióides. O gênero bifido-
bacterium 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-

gas células com ligeiras curvas, ou curtas células com pon-
tas delgadas. Gram positivos, não formadores de esporos,
não moveis, coradas com azul de metileno; são microrga-
nismos 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 con-
hecem 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 acre-
dita serem os prebióticos fatores de estimulação para a
existência dos probióticos, que apresentam função prote-
tora para a flora intestinal colonizada do recém-nascido
através de mecanismos de opsonização de bactérias pa-
togênicas, redução do pH intestinal desfavorecendo a co-
lonização, 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 (bifi-
dobactérias), além de efeitos imunomoduladores. O me-
canismo 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 pes-
quisas relacionadas a existência de probióticos no leite
humano, assim como quem são, sua viabilidade no trajeto
gastrintestinal e sua funcionalidade específica na flora in-
testinal do recém-nascido são necessários, pois através
de novos estudos pode-se encontrar soluções mais viá-
veis para alimentação de crianças submetidas a procedi-
mentos cirúrgicos de região abdominal dentre outras
possibilidades terapêuticas.

OS PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS: A EXISTÊNCIA 
NO LEITE HUMANO E FUNCIONALIDADE NA FLORA 

INTESTINAL DO RECÉM-NASCIDO.
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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 vulnerá-
veis. 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 exposi-
ção 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 físi-
cas, 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 des-
envolvimento 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 alon-
gado, o que confere aos afetados pela síndrome caracterís-
ticas fenotípicas peculiares. 2 A incidência de SAF é
estimada entre 1a 3 casos/1000 nascidos. A causa primá-
ria é consumo de álcool durante a gestação ou consumo
eventual de grandes quantidades de álcool. Uma vez afe-
tada 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 ges-
tantes, 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 compara-
dos aos dados de consumo de bebidas alcoólicas pela po-
pulação. 3, 4,5 O objetivo deste estudo foi identificar o
conhecimento dos enfermeiros que trabalham na comuni-
dade de Paraisópolis sobre os efeitos deletérios do álcool
sobre o feto e levantar quais as orientações que esses pro-
fissionais fornecem à população para prevenir as complica-
ções 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-

clarecido preencheram questionário da pesquisa. Foram
sujeitos do estudo enfermeiros que trabalham na comuni-
dade de Paraisópolis na Unidade Básica de Saúde Munici-
pal (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 mo-
mento da coleta havia 06 estagiários no PEC e também
convidados a participar da pesquisa. Totalizando 20 enfer-
meiros 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 con-
sumo de álcool durante a gestação pode causar algum pro-
blema 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 pergun-
tado de qual seria a quantidade de bebida alcoólica que
uma gestante poderia consumir: 40% (08) dos enfermeiros
responderam nenhuma, 55% (11) declaram alguma quan-
tidade, as respostas variaram de doses eventuais a 3 doses
semanais, 5% (1) declarou não saber. A maioria dos enfer-
meiros considera aceitável o consumo de bebidas alcoóli-
cas por gestantes o que revela o desconhecimento da
recomendação de abstinência e sugere que as orientações
à população quanto às complicações do consumo de bebi-
das alcoólicas por mulheres grávidas não sejam adequa-
das.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) assinala-
ram defeitos físicos. Todas as anormalidades acima estão
relacionadas com a exposição fetal ao álcool. A SAF é ca-
racterizada pelo conjunto de sinais e sintomas que com-
preendem déficit crescimento ponderal, anormalidades
faciais e deficiência mental. Quanto ao conhecimento das
características definidoras da SAF 20% (4) não responde-
ram esta questão, das respostas válidas apenas 12% (2)

SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL: CONHECIMENTO 
DOS ENFERMEIROS QUE TRABALHAM NA COMUNIDADE 

DE PARAISÓPOLIS NA CIDADE DE SÃO PAULO
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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 consis-
tência 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 du-
rante a gestação associando-a aos possíveis prejuízos ao
bebê. As ações educacionais que poderiam ser desenvol-
vidas 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 en-
fermeiros sobre os efeitos deletérios do álcool quando con-
sumido durante a gestação. O que é especialmente
preocupante nesta comunidade onde os enfermeiros des-
envolvem atividades intensas nos programas de pré-natal
e puericultura, além do treinamento e supervisão dos téc-
nicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
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INTRODUÇÃO: Em neonatologia, comunicamo-nos de modo
constante com o bebê, utilizando intensamente a comuni-
cação 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 não-
verbal, destaca-se a tacêsica que envolve o estudo do toque
e suas características, podendo demonstrar afeto, envolvi-
mento, segurança e valorização do ser humano (1). Existem
três tipos de toque: o expressivo que ocorre espontanea-
mente, promovendo contato afetivo e não faz parte dos pro-
cedimentos; o instrumental, que visa ao contato físico
deliberado, requerido para desenvolver um procedimento
específico e o expressivo-instrumental que é uma combina-
ção 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. Estu-
dos constatam um ganho de peso ponderal mais rápido em
prematuros massageados sistematicamente, levando a
uma diminuição considerável do número de dias de inter-
nação e, conseqüentemente, redução dos custos hospita-
lares (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 ta-
refas 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 ca-
rinho, 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 ofe-
recido ao recém-nascido torna-se fundamental no cuidar
com qualidade para o alcance de uma assistência de enfer-
magem humanizada e prazerosa. Será que ao interagir com
tantas rotinas e realizar procedimentos, atrás da grande ha-
bilidade manual exigida para a assistência de enfermagem,
os profissionais de enfermagem têm a consciência do
quanto o toque influencia as experiências que o neonato

pré-termo levará para o resto da vida? O quanto eles per-
cebem 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? Bus-
cando responder a essas inquietações, realizamos este es-
tudo. OBJETIVO: compreender o significado atribuído pelo
auxiliar e técnico de enfermagem ao ato de tocar o prema-
turo, no contexto do cuidado de enfermagem. METODOLO-
GIA: 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 entre-
vistas 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 con-
siste na identificação e análise cuidadosa dos dados e con-
ceituação dos mesmos em forma de código; a
Categorização que consiste no processo de agrupar concei-
tos 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 metodo-
logia se proponha à elaboração de um modelo teórico, ela
pode ser interrompida numa etapa anterior, sem que se in-
cida em erro metodológico. Assim, este estudo foi condu-
zido 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 empreen-
dem a ação de tocá-lo no sentido de promover o seu bem-
estar 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 oportuni-
dade de utilização do toque no cuidado, as funcionárias
sentem-se gratificadas. As categorias que compõe essa ex-

O SIGNIFICADO DE TOCAR O RECÉM-NASCIDO PREMATURO
PARA AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
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periência são: Tocando para cuidar, Favorecendo a inter-
ação com o bebê, Reconhecendo condições para o tocar,
Promovendo o bem-estar do bebê e Sentindo-se gratifi-
cada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os dados emergidos do es-
tudo confirmam o quanto a assistência prestada ao
prematuro pode qualificar-se quando conseguimos visuali-
zar 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 du-
rante o cuidado, de uma maneira sistematizada.
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INTRODUÇÃO: As práticas educativas dirigidas às mães de
prematuros têm sido realizadas de maneira tradicional, mi-
nistradas 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 pre-
maturos, motivou-se realizar o presente estudo, visuali-
zando a possibilidade de construir, com mães,
conhecimentos acerca dos cuidados com seus filhos pre-
maturos, mediados pela utilização de uma cartilha educa-
tiva. 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 des-
crever a percepção destas mães sobre o material utilizado
e a vivência nos grupos educativos. METODOLOGIA: Trata-
se 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 con-
sentimento 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, partici-
pam de grupos educativos coordenados pela enfermeira-
pesquisadora. 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 cui-
dado do filho prematuro visando à alta hospitalar. Essas ati-
vidades 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-

tivos. Para a análise dos dados foram utilizadas as aborda-
gens 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 categoriza-
das 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. RE-
SULTADOS: Cada participante participou de duas reuniões
educativas, no mínimo, com duração média de 1h à 2h,
desenvolvidas com o uso da metodologia participativa, au-
xiliada 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 de-
monstraram 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 du-
rante 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 apre-
ensão 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 cor-
pos para o outro, meneio positivo da cabeça, organização

CUIDADOS AOS PREMATUROS VISANDO À ALTA HOSPITALAR:
CONSTRUINDO CONHECIMENTOS COM MÃES
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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 po-
sitivas mostrando sentimentos e gesto ilustradores e regu-
ladores acompanhando a fala. Momentos em que foi
percebida maior expressão facial de tristeza ou ansiedade
nas participantes estavam relacionados ao tempo de inter-
nação do bebê e relacionamento familiar após a alta. CON-
CLUSÃO: A participação destas mães em atividades
educativas utilizando a metodologia participativa, mediadas
por uma cartilha educativa, possibilitou a aquisição de con-
hecimentos cognitivos além de tornar os momentos de edu-
cação em saúde prazerosos e possibilitar a troca de
experiências. O uso de técnicas da comunicação terapêu-
tica, além do reconhecimento dos comportamentos não-
verbais foi de fundamental importância para facilitar o
desenvolvimento de dinâmicas utilizando a metodologia
participativa. A cartilha educativa mostrou-se um instru-
mento adequado para facilitar e dinamizar atividades de
educação em saúde, porém não deve ser o único instru-
mento utilizado com o objetivo de aquisição de conheci-
mentos. 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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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 desen-
volvimento 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 fina-
lidade de discutir os problemas da assistência à criança, e
em 1972, foi criado o 1º Curso de Especialização em Pe-
diatria e Puericultura na Escola Paulista de Enfermagem
(atual Departamento de Enfermagem da Universidade Fe-
deral de São Paulo – DE/UNIFESP)-Barbosa (1996). Vale
destacar que, em 1996, ocorreu o 1º Encontro de Enferma-
gem Neonatológica promovido pelo DE/UNIFESP, que abor-
dou a situação da especialidade e suas perspectivas para
o futuro. O estudo está inserido no Projeto Integrado/ CNPq
– “A institucionalização da enfermagem pediátrica a in-
fluência da especialização na prática profissional nos anos
70”. O objeto de estudo é a inter-relação entre a assistên-
cia 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 perí-
odo 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 as-
sistência de enfermagem ao recém-nascido com as temá-
ticas 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

aprendizagem do processo de institucionalização de uma
especialidade. Para assistência, o estudo contribui para as
enfermeiras tenham uma visão crítica quanto às transfor-
mações ocorridas no cuidado ao recém-nascido e a im-
portância 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 Ja-
neiro (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 existen-
tes no acervo do Centro de Memória da FENF / UERJ e os
artigos da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) rela-
cionados à enfermagem neonatal no período estudado. De
acordo com Cardoso & Brignoli (1983), as fontes primárias
são os documentos manuscritos de arquivos e fontes im-
pressas, 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 Car-
doso & Brignoli (1983), essas fontes referem-se aos docu-
mentos bibliográficos, ou seja, livros ou artigos sobre o
tema estudado. O estudo será sub dividido em duas eta-
pas. 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 apre-
sentará 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 dis-
ciplinas do curso de especialização em enfermagem neo-
natal da referida instituição. A pesquisa está em fase de
coleta de dados e análise preliminar dos documentos.

ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO E A INTERRELAÇÃO 
COM O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: O CASO DA 

FACULDADE DE ENFERMAGEM DA UERJ (1992-1999).
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INTRODUÇÃO: Com o avanço dos cuidados prestados e
das tecnologias utilizadas nas Unidades de Terapia Inten-
siva Neonatal (UTIN), cada vez mais o limite de viabilidade
se modifica e a sobrevida dos recém-nascidos prematu-
ros é maior. Porém, o prolongado tempo de internação
associado às diversas intercorrências vivenciadas pelo
recém-nascido durante este período, dificultam o su-
cesso 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 estimu-
lação precoce buscando o sucesso do aleitamento ma-
terno exclusivo após a alta destes pacientes. MÉTODO:
Através do banco de dados de internação de uma uni-
dade neonatal do Rio de Janeiro, foi realizado um estudo
retrospectivo definindo como população alvo os recém-
nascidos com peso de nascimento inferior a 1500g no
período de janeiro de 2005 a junho de 2007. Foram tra-
balhados os dados referentes ao perfil desta clientela, in-
tercorrências durante o período da internação e
performance de sucção e aleitamento materno. As infor-
mações 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, admiti-
mos 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 nas-
cimento, 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 estu-
dadas, destacamos algumas que consideramos afetar di-
retamente o perfil de sucção e aleitamento materno no
grupo avaliado, pois postergam as condutas para o estí-

mulo precoce do aleitamento materno. Estas são: o pe-
ríodo em dieta zero associado ao tempo de nutrição pa-
renteral, 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 evo-
luíram com membrana hialina, 72,4% fizeram uso de an-
tibioticoterapia para tratamento de sepse neonatal.
41,3% do grupo tiveram diagnóstico de PCA sendo que
destes 41,7% fizeram tratamento cirúrgico, 10,3% tive-
ram 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 en-
fermagem destacam-se o contato direto com a mãe o
mais precoce possível através da posição canguru, estí-
mulo de sução ao seio materno assim que as condições
clínicas permitirem, sucção não-nutritiva durante os pro-
cedimentos, estímulo de sucção durante a alimentação
por gavagem e no copinho quando possível. Dos sujeitos
do estudo, 51,7% tiveram alta hospitalar com aleita-
mento materno exclusivo, 17,3% com aleitamento misto
e 31% com uso de fórmula Láctea. CONCLUSÃO: Apesar
da importância comprovada dos benefícios do aleita-
mento materno, quando se trata de recém-nascidos pre-
maturos, as dificuldades impõem barreiras a serem
transpostas. Com a implementação de rotinas de huma-
nização da assistência neonatal associada ao incentivo
precoce de sucção e aleitamento materno, observamos
que apesar das diversas intercorrências durante o per-
curso da internação do recém-nascido prematuro, é pos-
sível manter o aleitamento materno exclusivo em parte
considerável deste grupo. 

ALEITAMENTO MATERNO EM RECÉM-NASCIDOS 
COM PESO DE NASCIMENTO <1500G: 
O PAPEL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

FFEERRNNAANNDDAA BBOORRGGEESS LLYYRRAA11

ANA PAULA MIRANDA ROCHA DE OLIVEIRA1 

GUSTAVO DIAS DA SILVA1

LUCINÉISO RAPOSO ROSA1

NICOLE OLIVEIRA MOTA GIANINI1

  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. 31-32

SE
SS

ÃO
 C

OO
RD

EN
AD

A
SA

ÚD
E 

DO
 N

EO
NA

TO
SE

SS
ÃO

 C
OO

RD
EN

AD
A

SA
ÚD

E 
DO

 N
EO

NA
TO

31



RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS
BEREZIN, A.; GALACCI, C.; XAVIER, C.; RODRIGUES, F. Re-
sultado de um programa de estimulação de prematuros
com estímulo de sucção não-nutritiva e interação mãe-RN:
avaliação do ganho ponderal. Revista Paulista Pediátrica, v.
1, n. 2, p. 178-181, 1993.

CARVALHO, M. R. de.; TAMEZ, R. Amamentação: bases
científicas para a prática profissional. Rio de Janeiro: Gua-
nabara Koogan, 2002.

Meier P. Breastfeeding in the special care nursery. Pediatr
Clin North Am. 2001;48:425-42.

SERRA, S. O. A. & SCOCHI, C. G. S. - Dificuldades maternas
no processo de aleitamento materno de prematuros em
uma UTI neonatal. Rev. latinoam. enfermagem; 12(4):597-
605, jul.-ago. 2004.

AAUUTTOORREESS
1CETRIN, Rio de Janeiro.

SESSÃO COORDENADA
SAÚDE DO NEONATO

SESSÃO COORDENADA
SAÚDE DO NEONATO

32

  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. 31-32



INTRODUÇÃO: Uma questão relevante no cuidado ao
recém-nascido gravemente enfermo é a garantia do
acesso venoso. A disponibilidade de um acesso venoso se-
guro 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 uti-
lização de um único acesso vascular. Os cateteres perifé-
ricos têm uma duração curta e possuem limitações no tipo
de medicamento que podem ser neles infundidos. Em pa-
ralelo, o desenvolvimento de um cuidado humanizado, vi-
sando 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 Pe-
riférica (PICC) tornou-se um diferencial nas unidades ne-
onatais, entre suas vantagens destacam-se a preservação
da rede venosa periférica, diminuição do número de dis-
secções venosas, menor manipulação, diminuição do es-
tresse e dor, menor risco de infecção em relação aos
outros dispositivos centrais, elevada relação custo-benefí-
cio. O uso do protocolo institucional para utilização de
PICC, além de atender às exigências legais, tem como ob-
jetivos uniformizar os procedimentos envolvidos na inser-
ção, manutenção e remoção, auxilia na prevenção e
detecção de complicações e minimiza a ocorrência de in-
fecção 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. MÉ-
TODO: 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-

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 tin-
ham 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% infil-
tração; 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 uti-
lização do cateter. CONCLUSÃO: Dentro da lógica de um
atendimento humanizado e de qualidade nas unidades ne-
onatais, 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 fundamen-
tal 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 su-
cesso da terapia. O surgimento de novas técnicas gera
um aumento na demanda dos profissionais envolvidos em
aprimorar conhecimentos e melhorar a assistência pres-
tada aos clientes neonatais. A troca de experiências e a
evolução natural da habilidade e do conhecimento favore-
cem que esse processo seja aprimorado e incorporado
por mais profissionais.  

IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO 
DE PICC NA UTI NEONATAL
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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 ama-
mentar 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 con-
tato 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. Me-
todologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abor-
dagem 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 aloja-
mento 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 Reso-
lução 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 infor-
mações 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 optou-
se por questionar a hora exata da primeira mamada. A se-
leção 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 pron-
tuários, relatórios de partos do Centro Obstétrico, livros do

laboratório de virologia e relatório de admissão da Unidade
Neonatal para complementação de dados secundários. O
segundo momento antecedia a entrevista onde eram iden-
tificadas 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 en-
trevistadas 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 Neona-
tal. Neste instante, foi descoberto que 7 mulheres entre-
vistadas constavam no livro de virologia como tendo feito o
teste rápido, logo, foram excluídas e 7 novas entrevistas re-
alizadas. 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%) tive-
ram partos vaginais. Pouco mais que a metade, 12, das 20
mulheres que tiveram parto normal foram ajudadas a ama-
mentar na sala de parto, e 12 destas mulheres amamen-
taram 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 in-
tervalo 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 ma-
mada dos partos vaginais foi de 1 hora 55 minutos, nos ce-
sáreos 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

O TEMPO MÉDIO ENTRE O NASCIMENTO 
E A PRIMEIRA MAMADA: O IDEAL E O REAL
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ajudadas a amamentar no centro obstétrico, 3 foram ajuda-
das por enfermeiros, 2 por pediatras e 1 não lembra qual
foi o profissional que a ajudou  a amamentar. E estudo ve-
rificou 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 co-
meçaram a amamentar mais cedo que as que tiveram ce-
sariana. 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 impor-
tante 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 respon-
sabilidade assumida pela enfermagem, visto que das 18
mulheres que amamentaram na primeira meia, 8 foram aju-
dadas por enfermeiros. Para que este problema seja solu-
cionado não basta a Instituição proporcionar cursos de
capacitação, é preciso que os profissionais de saúde sin-
tam-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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INTRODUÇÃO: A assistência à saúde da mulher e do recém-
nascido (RN) vem sendo objeto de discussões entre profis-
sionais de saúde, conscientes da sua responsabilidade
quanto à qualidade do atendimento prestado a este con-
tingente populacional. O planejamento é um elemento-
chave 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 bá-
sicos 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, pro-
gramas referentes à manutenção do vínculo, aleitamento
materno e educação em saúde são mantidos em segundo
plano. Os serviços de saúde mostram um discurso que si-
naliza 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) Fon-
seca(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-instrucio-
nal modifica a prática de Educação em Saúde e auxilia a
mãe na memorização dos conteúdos aprendidos. OBJE-
TIVO:Compreender a vivência dos enfermeiros na alta hos-
pitalar dos RNs internados no Berçário de um hospital de
ensino. METODOLOGIA: Optou-se pela abordagem qualita-
tiva 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 re-
alidade. Nessa abordagem, o pesquisador busca compre-
ender e expor a dinâmica das relações sociais ao trabalhar
com a experiência e com a cotidianidade. Ao buscar a com-
preensão e a explicação dos fenômenos ocupa-se com o
universo dos significados, crenças, valores, atitudes e há-
bitos dos indivíduos.(4) Os aspectos éticos foram respeita-

dos em consonância com a Resolução do Conselho Nacio-
nal 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 entre-
vista semi-estruturada, gravada, as quais foram transfor-
madas 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 avalia-
ção em saúde. RESULTADOS: Das narrativas emergiram
quatro categoriais: A dimensão de estrutura, processo e re-
sultado 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 fun-
damentada na experiência do enfermeiro. Na primeira ca-
tegoria de acordo com Donabedian(5) os enfermeiros
avaliam a escassez de recursos humanos, a estrutura orga-
nizacional e a inadequação dos recursos físicos como os
principais elementos dificultadores. As atividades de orien-
tação de alta estão restritas a organização dos papéis e
todas as informações são transmitidas aos familiares no
momento da saída. Os enfermeiros resgatam as conse-
qüências 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 referen-
cial de cada enfermeiro, o que favorece o desencontro das
informações. As falas dos enfermeiros trazem o desconhe-
cimento 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 dificul-
dade de acompanhamento da amamentação do RN de

A VOZ DO ENFERMEIRO NA ALTA HOSPITALAR 
DO RECÉM-NASCIDO E A QUALIDADE ASSISTENCIAL
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baixo risco, e o primeiro contato com a mãe ocorre muitas
vezes no momento da alta. Os enfermeiros refletem a ne-
cessidade de capacitação profissional como meio para a
melhoria da qualidade assistencial e sugerem que a orga-
nização e a conferência dos impressos poderiam ficar sob
responsabilidade de outro profissional, cabendo aos enfer-
meiros o desenvolvimento de seu papel educativo na orien-
tação 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 cui-
dado, o registro de dados, e o encaminhamento para o se-
guimento de puericultura, contudo, os enfermeiros deste
estudo a vivenciam de maneira ritualizada, característica
do modelo funcional do trabalho e desvinculada da dimen-
são educativa em saúde. Apontaram as limitações no pro-
cesso 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 pro-
fissionais de saúde do Berçário e da Clínica Obstétrica.  
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O interesse em realizar este estudo com a temática ama-
mentação no manejo da dor do recém-nascido (RN) surgiu
durante a prática da aplicação da vacina BCG-ID, onde ve-
rificou-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 incô-
modo/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 va-
cina, 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 pro-
cesso de trabalho, a equipe de enfermagem priorizava a
presença de outra pessoa para acompanhar a criança du-
rante 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 pergun-
tado 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 ama-
mentação. Então, durante a aplicação da vacina, foi obser-
vado 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, come-
çamos 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 amamen-
tação, 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 si-
tuação era evidenciada pela ausência do choro do bebê e,
conseqüente relaxamento das mães ainda nas filas de es-
pera, o que facilitava a aplicação da vacina. A partir do ex-
posto, pretendemos alcançar os seguintes objetivos; Geral:
Demonstrar a relação existente entre a amamentação e o

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 recém-
nascido submetido ao procedimento de vacinação do BCG-
ID, concomitantemente à amamentação, tendo como
parâmetros de avaliação o padrão respiratório, a expressão
facial, o choro, a movimentação de braços e pernas e o es-
tado de alerta. Realizou-se um estudo experimental, pros-
pectivo e de abordagem quantitativa. A população-acessível
foi composta de 96 RNs internados em regime de Aloja-
mento Conjunto, sendo distribuídos aleatoriamente em dois
grupos; experimental, no qual, durante a aplicação da va-
cina 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 população-
acessível. 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 apon-
tam 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 des-
crito, 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 re-
lação ao neonato, a associação da amamentação à aplica-
ção 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 in-
dicar 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 condi-
ções físicas e emocionais, facilitando a aplicação da vacina

ALEITAMENTO MATERNO DURANTE A APLICAÇÃO 
DA VACINA BCG-ID: BASE PARA A INTEGRALIDADE 
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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 conside-
rada uma técnica de difícil aplicação, a criação de um su-
porte que mantenha o bebê com o braço imóvel, facilita a
equipe de enfermagem a realizar a técnica de maneira ade-
quada, minimizando o risco de efeitos adversos e maximi-
zando a indução de resposta imunológica protetora de
forma eficiente. Todo este contexto traz ainda como bene-
fício o incentivo ao aleitamento materno e à presença da
mãe no ambiente de vacinação, de forma que participe ati-
vamente do cuidado com seu filho. Neste momento, é pos-
sível, 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 adminis-
tração da vacina BCG-ID não só, no que tange a minimiza-
ção da dor/desconforto para a área materno-infantil, como
também, no que tange os reflexos do efeito desta correla-
ção 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 operacio-
nal, sem efeito colateral e tendo apenas como efeito reso-
lutivo, 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 inte-
gralidade do cuidado em Saúde Pública, durante a aplica-
ção da vacina BCG-ID.
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O Método Mãe Canguru, tecnologia de assistência direcio-
nada 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 po-
lítica pública. No ano de 2000, O Ministério da Saúde pre-
conizou 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 hospi-
tais.O método pode ser dividido em três etapas: a primeira
compreende o período após o nascimento do recém-nas-
cido de baixo peso que, impossibilitado de ir para o aloja-
mento 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 cuida-
dos 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 encontra-
se numa situação clínica estável, com ganho de peso re-
gular de pelo menos 15g/dia por no mínimo três dias e
tem peso superior à 1250g.Nessa etapa, a posição can-
guru é realizada pelo maior tempo possível se houver in-
teresse da mãe em permanecer com seu filho. A vigilância
e o apoio da equipe de saúde são fundamentais para o su-
cesso 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

afetivo e da confiança familiar para o cuidado da criança;
melhor controle térmico; menor número de apnéias e res-
pirações periódicas; melhores níveis de oxigenação; maior
qualidade de sono e repouso; incremento de peso corporal
mais rápido; diminuição do estresse; maior tempo de alei-
tamento materno; oportunidades de enriquecimento sen-
sorial 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 ob-
jetivo: comparar o desenvolvimento de lactentes partici-
pantes 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 pú-
blica da cidade de São Paulo onde foram selecionados os
sujeitos dos estudos. Os critérios de inclusão dos dois gru-
pos amostrais integrantes foram: GRUPO 1 PARTICIPAN-
TES 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 participa-
ção 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, lin-
guagem e pessoal-social. Os resultados foram analisa-
dos, agrupados e apresentados em forma de gráficos,
utilizando-se a estatística descritiva. Identificou-se uma
tênue diferença no desenvolvimento entre ambos os gru-
pos. Assim, concluímos que o Método Mãe Canguru é
uma tecnologia de assistência importante, porém, o con-
texto proporcionado à criança ao longo de toda a sua in-
fância é elemento primordial para o seu contínuo
desenvolvimento.

O DESENVOLVIMENTO DO LACTENTE: PARTICIPANTES 
E NÃO PARTICPANTES DO MÉTODO MÃE CANGURU
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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 en-
fermagem ambulatorial ao recém-nascido (RN) em um Cen-
tro 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 con-
tato com RNs submetidos à fototerapia em uma materni-
dade 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 en-
fermagem ao RN submetido à fototerapia, a partir da vivên-
cia 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 enfermei-
ros dos setores de Unidade Intermediária Neonatal (UIN) e
Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), de um
hospital universitário e de uma maternidade pública, loca-
lizados na cidade do Rio de Janeiro. Os critérios para in-
serção 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, utilizou-
se 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 temá-
tica, a qual seguiu as diferentes fases, organizando-se em
torno dos três pólos cronológicos: a pré-análise, a explora-
ção 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-

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 Enferma-
gem, 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 materni-
dade, utiliza-se um outro tipo de fototerapia, denominada
fotão, que não está disponível no mercado, e foi uma adap-
tação da convencional, sendo utilizada exclusivamente na
UI, em RNs a termo, com peso superior a 2.500g. As uni-
dades temáticas que emergiram dos discursos dos profis-
sionais da equipe de Enfermagem entrevistados, deram
origem a duas categorias. Desta forma, foi possível apreen-
der, através dos discursos transcritos, quais e como são re-
alizados os cuidados relacionados ao RN em fototerapia; os
cuidados relacionados ao aparelho de fototerapia; às orien-
tações dadas aos pais; as orientações dadas pelo enfer-
meiro à sua equipe, como competência profissional; os
fatores dificultadores relacionados a fototerapia e a impor-
tância da sistematização do processo. Categria um, as téc-
nicas determinadoras de um cuidado de enfermagem ideal
na fototerapia. Os sujeitos destacaram os cuidados relacio-
nados 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 ca-
tegoria emergiram várias unidades de registro, dentre os
quais podemos citar: proteção ocular, exposição corporal,
Interrupção mínima, queimadura na pele, mudança de de-
cúbito, hidratação, controle térmico, eliminações, exame fí-
sico, distância, radiãncia, orientações, fatores dificultadores,
tomada de decisão e o protocolo. Categoria dois, a inserção
dos pais no cuidado da criança em fototerapia. As orienta-
ções são importantes para a compreensão de todo o pro-
cesso terapêutico, assim como, os cuidados relativos a este.

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO 
EM TRATAMENTO FOTOTERÁPICO
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Elas também reduzem a ansiedade dos familiares, princi-
palmente, 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 per-
turbador, 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 es-
tudo 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 acarre-
tar em graves conseqüências para a saúde desse recém-
nascido, já que muitas condutas antigas e errôneas ainda
estão sendo passadas de profissional a profissional. Reco-
mendamos uma política de educação continuada, que pri-
vilegie 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 assis-
tência com qualidade.
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INTRODUÇÃO: A dor foi conceituada, em 1986, pela Asso-
ciação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) como uma
“experiência sensorial e emocional desagradável que é as-
sociada 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 fuda-
mentam-se na modificação de determinadas expressões
comportamentais, após um estímulo doloroso.² São inúme-
ras 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 es-
tado 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 pro-
cesso 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 pes-
quisa 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 estatís-
tico, 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 pun-
ção 08(40,0%) apresentaram a expressão facial relaxada e
após apenas 02(10,0%) a mantiveram, já a “careta” de-
monstrando alteração da expressão facial, antes observa-
ram-se 12 (60,0%) bebês com careta, número que subiu
para 18(90,0%) após o procedimento, evidenciando a pre-
sença de dor.Frente aos dados descritos observa-se que a
mímica facial parece ser um instrumento válido para a ava-
liação 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 pre-
sença de choro antes pode ser observada em 12(60,0%)

RNs e após este valor elevou-se para 17(85,0%). Segundo
Guinsburg 4, existe um choro específico de dor, que evi-
dencia-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 nor-
malidade 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 Observou-
se que dos 20 recém-nascidos avaliados antes do proce-
dimento 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 pre-
sença 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-fle-
xionados 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, em-
bora o recém-nascido movimente tronco e membros
quando tem dor, este achado não pode ser utilizado como
índice único da existência do fenômeno doloroso. GUINS-
BURG,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 pa-
drão, já apresentado agitação/ inquietação antes o índice foi
de 13(65,0%) a após observou-se 18 (90,0%) apresenta-
ram-se inquietos, sendo os dados desta categoria consi-
derados 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

IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA ESCALA DE DOR 
NEONATAL INFANT PAIN SCORE(NIPS)
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da NIPS que considera a presença de dor com valores
acima de “3”, pode-se observar no presente estudo os se-
guintes dados: Score total de “0-3”, antes da punção arte-
rial 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 res-
postas comportamentais exibido pelos recém-nascidos
após um estímulo doloroso, colaborando para a validação
da NIPS e para a avaliação da dor no neonato. CONCLU-
SÃO: 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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INTRODUÇÃO: A literatura tem enfatizado a importância da
participação dos pais nas Unidades de Terapias Intensivas
Neonatais (UTIN), para a promoção do crescimento e des-
envolvimento físico e emocional do prematuro e estabele-
cimento do vínculo com a família. No advento da assistência
neonatal, as mães eram bem vindas nessas unidades, au-
xiliando 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 per-
diam 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 tor-
nou-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 assistên-
cia à sua família. De acordo com a concepção interacio-
nista, 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 expe-
riências; os significados resultam das interações que a fa-
mília tem com os elementos presentes na experiência (2).
Estudos têm sido realizados sobre o impacto da participa-
ção 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 cui-
dado. 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 ne-
cessidade de receber orientação, apoio, auxílio e refeição
para permanecerem um maior tempo na UTIN, e assim con-
cretizar os seus desejos (3). Para cuidar da família, é neces-
sário ao enfermeiro sensibilidade, dedicação, conhecimento

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 Inter-
acionismo 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-estrutu-
radas iniciadas com a pergunta “Conte-me como está
sendo a interação da família com o recém-nascido prema-
turo em casa”. A análise dos dados deu-se concomitante à
coleta dos mesmos, percorrendo as seguintes etapas: Co-
dificação 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 di-
nâmico, permeado de momentos felizes, porém trabalhosos
e amedrontadores, que determinam sentimentos de reali-
zação, 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 inten-
sificando. É o momento em que a mãe fica mais próxima do
filho e começa a realizar os cuidados, ainda no hospital, es-
tendendo-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 re-
alizações e espera que ele cresça saudável e tenha uma

A EXPERIÊNCIA DA FAMÍLIA AO INTERAGIR COM 
O RECÉM-NASCIDO PREMATURO NO DOMICÍLIO
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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 vivên-
cia está expressa nas sete categorias temáticas: Reali-
zando um sonho, Vivendo dias difíceis de hospitalização,
Acolhendo o bebê com amor e carinho, Assumindo o cui-
dado do bebê, Tendo esperança, Mudando seu modo de
ser e Sentindo-se recompensada. CONSIDERAÇÕES FI-
NAIS: Tais resultados poderão subsidiar a equipe de en-
fermagem com um novo olhar para a família do
recém-nascido prematuro, por revelar sua interação com
o bebê nas primeiras semanas extra - hospitalar, possibi-
litando implementar ações eficazes, visando o cuidado de
enfermagem no seguimento de crianças prematuras. Con-
forme 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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INTRODUÇÃO: A criança em situação de queimadura en-
frenta 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 Queima-
dos, ora como agentes potencializadores, ora como agentes
que participam do alívio da mesma. A dor, tanto da perspec-
tiva de quem sente quanto de quem cuida, é uma expe-
riência 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 dolo-
rosas e precisa estar atenta para a multidimensionalidade
desse fenômeno e o caráter subjetivo com que se mani-
festa. Isso significa ter sensibilidade para perceber as dife-
rentes 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 as-
sistência prestada à criança portadora de dor. Para um efe-
tivo manejo da dor a equipe de saúde deve estar
instrumentalizada com conhecimentos científicos relacio-
nados 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 pes-
quisa 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

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 signi-
ficado da dor, demonstraram através dos relatos que ficam
tristes quando observam a dor da criança. Alguns classifi-
caram a dor como física e psicológica, sendo influenciada
por aspectos físicos, psicológicos e sociais. Outros descre-
veram a dor como imensa, insuportável, constante e inex-
plicável. 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 identifica-
rem se a criança sente dor, estes profissionais as questio-
nam (5%); dizem perceber através do olhar (5%); percebem
que a criança está gemente (5%); por movimentos corpo-
rais (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 mi-
nimizam ou tratam a dor da criança, obtivemos as respos-
tas: 5% cantam; 5% incentivam a participação no
procedimento; 11% conversam; 16% mudam o posiciona-
mento; 16% brincam e 47% medicam conforme a prescri-
ção médica. Ao perguntarmos se a equipe de enfermagem
administra medicamentos antes dos procedimentos doloro-
sos, todos os membros responderam que sim, citando a
via oral como a mais utilizada, variando entre vinte a ses-
senta 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 es-
tudo 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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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 enferma-
gem, 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 tra-
tamentos não farmacológicos são pouco utilizados pela
equipe. Ao término da pesquisa, acreditamos que há ne-
cessidade 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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INTRODUÇÃO: A análise da mortalidade por causas exter-
nas, 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 exter-
nas 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 morbimor-
talidade por acidentes de transporte terrestre na popula-
ção infantil torna-se fundamental a fim de analisar a
magnitude e características epidemiológicas de tais even-
tos, contribuindo para ampliar o conhecimento deste fe-
nômeno, subsidiando a elaboração e implementação de
ações voltadas para a sua prevenção e redução. OBJE-
TIVO: o objetivo deste estudo foi caracterizar os acidentes
de transporte terrestre ocorridos em 2001, cujas vítimas
foram menores de 15 anos, residentes em Londrina, aten-
didos nos serviços hospitalares do município ou que mo-
rreram 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 trans-
porte terrestre em 2001, atendidos em serviços de ur-
gência e internação no município ou que morreram
devido a tais eventos. Os dados de morbidade foram ob-
tidos nos hospitais da cidade e os de mortalidade no Nú-
cleo 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 capítu-
los XIX e XX, respectivamente, da Classificação Interna-

cional de Doenças, décima revisão (CID 10). Para análise,
utilizou-se o programa Epi Info versão 6.04d.  RESULTA-
DOS: 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 fre-
qüente (47,3%).  As internações representaram 10,6%
do total de acidentes, com óbito de 1,2%. A taxa de in-
ternação foi maior entre ocupantes de automóvel (32,4%)
e pedestres (19,1%). A taxa de letalidade foi mais ex-
pressiva entre pedestres (3,8%). CONCLUSÕES: Consi-
derando 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 aci-
dentes terem como principais membros afetados a ca-
beça e o pescoço, sendo, estes, órgãos de vital
importância. Neste sentido, o uso de equipamentos obri-
gatórios, como o capacete torna-se fundamental. Os
achados neste estudo evidenciam, ainda, a necessidade
urgente de medidas preventivas em relação ao atropela-
mento de crianças, cuja taxa de letalidade é expressiva.
Não menos importante, os óbitos por acidentes com bi-
cicleta e de criança montada em animal também exigem
precauções específicas. Reeducação no trânsito, respeito
às leis de trânsito, supervisão adequada de crianças pe-
quenas e adoção de comportamentos preventivos tor-
nam-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 evitá-
veis. Os resultados, ao fornecerem indicadores de saúde,
contribuem para ampliar o conhecimento sobre a magni-
tude e características deste fenômeno, subsidiando o pla-
nejamento de ações preventivas.  
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As inquietações para realização da investigação surgiram a
partir da observação prática das autoras, enquanto profis-
sional, da dedicação das mães com filho internado em es-
tado 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 his-
tória 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 ob-
jetivos: 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 am-
biente 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 de-
poentes foram identificadas no estudo com nomes de flo-
res. 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. Apre-
sentam fases características, frente a uma doença grave
ou fatal, identificadas por Kübler-Ross (2005), como: nega-
ção, raiva, depressão, barganha e aceitação. A primeira re-
ação 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, pergun-
tam aos outros e a si mesmas, tentando de alguma forma
compreender o porquê daquela situação. As mães deste
estudo também apresentaram raiva contra o comporta-
mento das pessoas acerca da condição de saúde de seus

filhos. Explicitaram claramente que não gostavam de ouvir
a palavra “coitada”. O que elas querem e sentem necessi-
dade é de mensagens de apoio, conforto e força para en-
frentar 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 re-
ativa 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 en-
contram, modificam a percepção sobre esse espaço. Mo-
reira 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 con-
seguirem suportar o período de internação do filho. Elisa-
beth Kübler-Ross (2005) ressalta que a barganha, na
realidade, é uma tentativa de adiamento, em que o pa-
ciente, graças a experiências anteriores, sabe que existe
uma leve possibilidade de ser recompensado por um bom
comportamento, quase sempre almejando um prolonga-
mento 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 ne-
cessidades 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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às mães, proporcionando-lhes maneiras de minimizar o so-
frimento e atividades a ela impostas, oferecendo o devido
acompanhamento não só da criança, mas de toda sua fa-
mília. Para isso, precisa conhecer as necessidades da fa-
mília 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 incondicio-
nal 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 mo-
mento, 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 percebe-
mos 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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INTRODUÇÃO: A assistência à saúde da criança é uma ati-
vidade de fundamental importância em função da vulnera-
bilidade 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, au-
mentando as chances de ela crescer e se desenvolver de
modo a alcançar todo seu potencial. Para isto, a puericul-
tura 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 enferma-
gem em Unidades Básicas de Saúde e esta atividade pas-
sou 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 pro-
fissional que nem todos os enfermeiros se percebem aptos
e não interagem tranqüilamente com esta atividade. OBJE-
TIVO: 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 refe-
rencial metodológico (4). Foi realizado nas Unidades de
Saúde da Família (USF) dos municípios de Pindamonhan-
gaba e Taubaté, na região do Vale do Paraíba/SP e os su-
jeitos foram sete enfermeiros que atuam nestas unidades.
Atendendo aos preceitos metodológicos da TFD, este nú-
mero 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 Pro-
movendo mudanças individuais e coletivas por meio de uma
assistência abrangente. A mesma revela não só que o en-
fermeiro do PSF vem realizando a consulta de enfermagem
em puericultura, como que ele a valoriza, a considera im-
portante e reconhece sua potencialidade no sentido de pro-

mover mudanças abrangentes, tanto em relação à saúde
das crianças, como em suas famílias e ainda na comuni-
dade. Ao realizá-la, o enfermeiro segue etapas que direcio-
nam 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 en-
fermeiro 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 se-
mana 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 bas-
tante estreita com as diversidades culturais. Assim, ele con-
vive 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, sobre-
tudo 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 di-
ficuldades que o enfermeiro vivencia são: falta de espaço fí-
sico, 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 re-
alizar a consulta e buscando cursos e auxílio de outros pro-
fissionais 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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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 vi-
vência encontra-se revelada nas categorias que a com-
põem: 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 su-
perar as dificuldades; Sentindo-se gratificado; Frustrando-
se por não alcançar seus objetivos e Acreditando nas
mudanças. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Embora a consulta
de enfermagem em puericultura seja atribuída ao enfer-
meiro do PSF pelas normas do programa, em nenhum mo-
mento foi revelado que o enfermeiro a desenvolve só pela
obrigação de realizá-la, mas por considerá-la um instru-
mento de assistência importante. Acreditamos que a partir
desses dados, poderemos atuar em nossa prática profis-
sional, 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 enfer-
meiro do PSF realizar a consulta de enfermagem em pue-
ricultura, possibilitando a construção de um Modelo Teórico
representativo dessa experiência. 
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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 mo-
mento rico que contextualiza o relacionamento interpessoal
paciente-enfermeiro que pode identificar problemas do pro-
cesso saúde-doença, se realizado de forma correta e se
pautando sempre na articulação entre os diversos profissio-
nais 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 enfer-
magem uma atividade privativa do enfermeiro que compre-
ende histórico, exame físico, sinais vitais, dados
antropométricos, diagnostico, prescrições, orientações, in-
tervenções, acompanhamento, encaminhamento se neces-
sário 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 assisten-
ciais 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 puer-
peral 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 muni-
cipalizado. 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 ati-
vidades de atenção integral à saúde da criança em UBS.
Após a consulta de enfermagem os dados são armazena-

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 atendi-
mentos. Os problemas detectados durante a consulta trata-
se 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 me-
nores 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 his-
tória pregressa da gestação e parto, do nascimento da
criança, achados clínicos como dados antropométricos, si-
nais vitais, tipo de alimentação, excretas, lesões e queixas.
Outro impresso importante usual são os gráficos peso-
idade 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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com 6,8% cada, aprecem a monília oral, granuloma umbi-
lical e o baixo peso e/ou desnutrição. O período pós-neona-
tal 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 abs-
cesso, 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 ma-
terno 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 enfer-
magem 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 con-
tato 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 pri-
meiros dias de vida da criança, cuja faixa etária, a neonatal,
também foi a que apresentou maiores problemas.
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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 Enferma-
gem do Estado de São Paulo. A população–alvo com-
pôs-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 respon-
deram 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 brin-
quedo/brinquedo terapêutico, a instituição onde o do-
cente trabalha, sua experiência pessoal no ensino do
brinquedo/brinquedo terapêutico e a produção científica
a respeito da temática. Os principais resultados demons-
traram que, em sua maioria, os docentes da disciplina
Enfermagem Pediátrica são do sexo feminino com titu-
lação 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 abor-
dagem do tema brinquedo/brinquedo terapêutico no
conteúdo programático da disciplina Enfermagem pe-

diátrica, em 38 instituições, ocorre tanto no ensino teó-
rico 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 do-
centes 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 re-
curso relacionam-se: à valorização do brinquedo/ brin-
quedo terapêutico na assistência à criança, a
infra-estrutura favorável à sua utilização e o respaldo
de sua utilização em literatura especializada. As dificul-
dades referem-se à aplicação e implantação desse re-
curso 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 pro-
cesso de articulação entre a teoria e prática, com con-
hecimento e habilidades pedagógicas necessárias para
motivar o aluno de maneira efetiva no aprendizado
desta nova técnica de ensino. Espera-se que estes re-
sultados possam contribuir para o repensar do ensino
do brinquedo/brinquedo terapêutico nos cursos de gra-
duação em enfermagem.

O ENSINO DO BRINQUEDO/BRINQUEDO 
TERAPÊUTICO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
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INTRODUÇÃO As mudanças sociais decorrentes, entre ou-
tros aspectos, do planejamento dos nascimentos e inserção
da mulher no mercado de trabalho resultaram na organiza-
ção 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 cuida-
dos e educação infantil. A insuficiência de vagas em cre-
ches 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 for-
mulação de Sarti (1998). Os eventuais conflitos entre pro-
fissionais e família, no que se refere ao cuidado e à
educação infantil, podem afetar o desenvolvimento saudá-
vel 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 indi-
víduo faz parte (Douglas, 1966). Assim, saúde e doença são
fenômenos híbridos, ao articularem dimensões biológicas,
psíquicas e socioculturais, como tem apontado extensa li-
teratura (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 te-
rapêutica. Determinada prática de saúde, originada e valo-
rizada 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 fa-
mílias e profissionais da creche, cada um buscando afirmar
seu próprio ponto de vista. A adesão aos valores da institui-
ção, considerada positiva na perspectiva dos profissionais,
não, necessariamente, o é para a família. Para esta e, em
conseqüência, para a criança, pode implicar um enfrenta-
mento com seus valores e costumes, difícil de lidar. Algu-
mas famílias podem resistir, ainda que não
deliberadamente, mantendo suas práticas, numa tentativa
de preservar sua identidade social e cultural, o que pode ser

analisado tanto como um problema que diz respeito à sub-
ordinação 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 in-
fância. Buscou-se situar essa discussão na relação entre
mim e o outro, tanto no plano social como cultural. OBJE-
TIVO: Analisar a relação entre famílias de crianças usuárias
de uma creche e profissionais da instituição no processo
de compartilhar cuidados na primeira infância. METODO-
LOGIA Estudo de caso de abordagem qualitativa (Becker,
1999) com técnicas etnográficas de coleta de dados: aná-
lise das diretrizes básicas da instituição, a observação par-
ticipante 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 re-
lativa ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), compa-
rada 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 do-
cumental, 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, fi-
nalmente, 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 Pes-
quisa da UNIFESP (processo nº 0177/02), de acordo com a
Lei 196/ 1996, do Ministério da Saúde.  RESULTADOS A fa-

O CUIDADO COMPARTILHADO: RELAÇÕES ENTRE 
FAMILIAS E PROFISSIONAIS DE UMA CRECHE
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mília busca escolher a creche com base em critérios rela-
tivos a espaço, formas de cuidados, formação dos profissio-
nais, cordialidade no atendimento e localização. A
insuficiência de creches, entretanto,  torna esta escolha li-
mitada e conseguir a vaga,  “um milagre”. A confiança na
equipe é construída com “o tempo”, no processo de com-
partilhar cuidados de alimentação, higiene e saúde, nego-
ciando 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 diferen-
ças entre creche e casa. Elas aprendem as regras neces-
sárias 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 brin-
cadeiras, 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 edu-
cação 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 ne-
cessidade 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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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, res-
pirar, 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 re-
pouso, 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 ní-
veis 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 pes-
quisa 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 inter-
nadas nessa área que tivessem seis anos ou mais. As ses-
sões 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 exe-
cutadas 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 ses-
sões. Posteriormente os desenhos foram analisados utili-
zando 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 anota-
ções da aluna em diário de campo sobre as reações da

crianças durante as sessões. A fim de preservar a identi-
dade 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 indiferen-
tes no início, porém no final das cinco sessões já se mos-
travam bastante participativas, desinibidas e mais alegres.
Nenhuma criança demonstrou tristeza, sentimentos nega-
tivos 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 tam-
bém 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 pa-
rava 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 termi-
nei, 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 pa-
cientes 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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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 parti-
cipando. CONCLUSÃO: Concluímos que a música propor-
cionou 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 tran-
qüilidade para o ambiente hospitalar. Além disso, propor-
ciona uma melhor comunicação e um melhor
relacionamento paciente-acompanhante-profissional, tra-
zendo um cuidado humanizado e preocupado não só com
a doença, mas com o paciente de modo integral. 
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No passado, o câncer infantil era considerado uma doença
aguda e levava muitas crianças à morte. Hoje, ele se apre-
senta como uma doença crônica. Essa mudança aconteceu
devido aos avanços técnico-científicos, com aperfeiçoa-
mento 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-diag-
nóstica, geralmente observam-se sinais e sintomas inespe-
cíficos e próprios de doenças da infância. Alguns tipos de
câncer são diagnosticados de forma precoce, no entanto ou-
tros demandam exames repetitivos, prolongando a elucida-
ção 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 con-
texto familiar, sendo potencializado pelo estigma da morte
(VALLE, 1997). O presente estudo objeta investigar as expe-
riências dos pais no cuidado ao filho durante a fase pré-
diagnóstica e diagnóstica do câncer infantil. Trata-se de um
estudo descritivo-exploratório com abordagem metodológica
qualitativa sustentada pelo referencial de gênero. Participa-
ram 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 semi-
estruturada, sendo esta complementada com observação e
consulta nos prontuários. Os participantes autorizaram a
gravação e transcrição das entrevistas, sendo os dados co-
letados no período de fevereiro a setembro de 2006. A aná-
lise 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: manifes-
tação dos primeiros sinais e sintomas; busca pelo diagnós-
tico e descoberta do diagnóstico. Os resultados evidenciam
que a alteração do estado de saúde da criança ou do ado-
lescente 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 presen-
tes no âmbito doméstico e, culturalmente, acredita-se que
apresentem características inatas – instinto materno, e que

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 associa-
los, 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 recur-
sos 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 tam-
bém 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 verifi-
cou-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 fa-
mília.  A revelação de um diagnóstico de câncer infantil em
crianças ou adolescentes possibilitou exteriorizar sentimen-
tos 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 gê-
nero no âmbito do cuidado. A compreensão da importância
de divisão mais igualitária dos papéis sociais poderá contri-
buir 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 itine-
rário diagnóstico do câncer infanto-juvenil. 

EXPERIÊNCIAS DOS PAIS DURANTE O ITINERÁRIO 
DIAGNÓSTICO DO CÂNCER INFANTIL: REFLEXÕES 
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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 per-
mitido que o familiar realizasse os procedimentos especí-
ficos 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 pos-
sível 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 com-
partilhasse, com a família os cuidados que a criança ne-
cessita, 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, ge-
rando muitas vezes conflitos, mudanças na rotina de vida,
dificuldades financeiras. Diante deste panorama foi formu-
lada a seguinte pergunta de pesquisa: como se dá a tra-
jetória da família na aprendizagem das tecnologias de
cuidado de crianças e adolescentes com doenças crôni-
cas? Isto levou a construção do seguinte objetivo: Conhe-
cer a trajetória da família na aprendizagem das tecnologias
de cuidado de crianças e adolescentes com doenças crô-
nicas 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

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 ati-
vos e 856 funcionários. Os participantes do estudo, num
total de 24, foram cuidadores familiares de crianças e ado-
lescentes hospitalizados, portadoras de doenças crônicas,
que manejavam dispositivos tecnológicos no cuidado de
seus membros, tais como: cânulas de traqueotomias, bol-
sas de colostomia, sondas de diálise peritoneal, sonda na-
soenteral, 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 crian-
ças 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 es-
tivessem manejando dispositivos tecnológicos de cuidado
há no mínimo um mês. Seis pesquisadoras, quatro enfer-
meiras 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 fato-
res contextuais. Os dados foram sistematizados adotando-
se princípios da análise temática de Bardin (2002). A
pesquisa manteve todos os cuidados éticos conforme pre-
coniza a resolução 196/96 da ética em pesquisa. Resulta-
dos: 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 aponta-
das relacionavam-se a qualidade dos equipamentos, dis-
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ponibilidade de tempo, à sobrecarga de cuidado centrada
em um só familiar, às perdas pessoais e familiares deco-
rrentes 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 si-
tuação financeira precária entre outros. Às facilidades cen-
travam-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 fi-
nanceiro, 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 evi-
denciam 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 insti-
tuições e familiares são fatores que contribuem positiva-
mente para a aceitação da situação criança-adolescente
que convivem com uma doença crônica. Os elementos
apontados pelos sujeitos contribuem para que a Enferma-
gem possa organizar atividades objetivando a capacitação
e potencialização dos familiares acompanhantes, para que
este processo não aconteça aleatoriamente e desarticu-
lado do cotidiano das unidades de internação pediátrica e
do papel que nos cabe neste processo.
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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 en-
fermagem, mas também para o cuidador familiar no domi-
cílio. 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 deman-
das de cuidados dessas crianças no domicílio. Conseqüen-
temente, 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 in-
fantil caracterizada pela queda da Taxa de Mortalidade In-
fantil 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 contri-
buiu com o desenvolvimento de medicamentos e aparelhos
de última geração. Questão de pesquisa: assim, questionei
como ocorre o empoderamento desses familiares para cui-
dar de uma CRIANES? Neste estudo, o conceito de empo-
deramento, considerando a teoria crítica libertadora de
Paulo Freire desenvolvida no campo da educação de adul-
tos, é apresentado como um processo em que os sujeitos
se tornam capazes de tomar decisões, partindo de uma lei-
tura crítica da realidade, desvelando e decodificando as di-
mensões ideológicas de textos, instituições, práticas sociais
e formas culturais (FREIRE, 1980; MAYO, 1995). Nesse pro-
cesso, 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

CRIANES; analisar as necessidades das CRIANES e os des-
afios que elas apresentam em termos de demanda de cui-
dado para as cuidadoras; discutir a interface sócio-cultural
do cuidado às CRIANES com o empoderamento das cuida-
doras. Abordagem metodológica: optei pela pesquisa qua-
litativa, com uma abordagem participatória. Para geração
de dados foi desenvolvido o Método Criativo Sensível (CA-
BRAL, 1998). No cenário de um hospital universitário do
sul do Brasil realizei as dinâmicas de criatividade e sensi-
bilidade 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 so-
lidário. Esses legados reforçam que o papel da mulher para
cuidar é uma construção social ideologicamente determi-
nada, 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 in-
dividual. Na rede institucional de cuidados, que é dispersa
e fragmentada, dois pilares sustentam a crença das cuida-
doras: a reabilitação funcional na fisioterapia e a cura da
criança na espiritualidade. Consideramos que o empode-
ramento é um processo único e singular que parte do indi-
vidual para o coletivo ele depende das vivências,
experiências, bagagem sócio-cultural, idade, estrutura fa-
miliar, 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 apresen-
taram fragilidade clínica e vulnerabilidade social; na subje-
tiva, as cuidadoras significaram a natureza complexa desse
cuidado como (sobre)natural e singular. Esse cuidado oca-
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siona uma sobrecarga física, afetiva e psicológica para as
cuidadoras, afetando, também, o seu bem-estar. Conclu-
sões: as matrizes sócio-culturais do empoderamento con-
duzem 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 so-
frimento 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 en-
fermagem e os demais atores sociais empreender medidas
que fomentem o processo de conscientização dessas mul-
heres. 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 cui-
dado da criança e da família; o desenvolvimento de um cui-
dado de enfermagem mediado pelo diálogo, valorizando o
contexto sócio-histórico-cultural dos sujeitos cuidadores
para que eles possam ser sujeitos no processo e não obje-
tos em uma prática hegemônica dominante.
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INTRODUÇÃO: A literatura tem enfocado, cada vez mais,
a importância do brincar estar inserido nas práticas assis-
tenciais. 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 re-
ligante é fundamental para preservar um vínculo saudável
e seguro1. As enfermeiras vêm, de maneira gradual, uti-
lizando 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, hospitaliza-
ção e procedimentos, mas também como uma possibili-
dade de comunicação por meio da qual as enfermeiras
podem dar explicações e receber informações do que as
situações significam para as crianças2 . OBJETIVO: Apre-
sentar e discutir os benefícios do BT vivenciados por en-
fermeiros que o utilizam na prática assistencial à criança
e à família. Trata-se de recorte de uma pesquisa que bus-
cou compreender como se dá a sensibilização do enfer-
meiro 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 epi-
fanias4. Participaram do estudo sete enfermeiras que
desenvolviam atividades assistenciais ou de ensino em

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 in-
úmeros benefícios advindos da utilização do brinquedo te-
rapêutico, 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 famí-
lia, 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 benefí-
cios impulsiona-a a continuar utilizando o BT na sua prá-
tica 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 pou-
cos se transformando, dando espaço à ludicidade. O brin-
car vai, assim, alegrando o ambiente, tornando-o mais
descontraído, tanto em decorrência da presença de brin-
quedos dispersos pela unidade, como também pela pró-
pria descontração da criança e assim, a enfermeira se
percebe transformando a prestação do cuidado numa
brincadeira.  CONCLUSÃO: O estudo permitiu compreen-
der 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 ins-
trumento de intervenção de enfermagem, e revalide sua
utilização na prática profissional. 
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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 po-
derá ser dada se o profissional tiver um embasamento
para isso. Por esse motivo torna-se necessário um es-
tudo 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 au-
tismo 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 trans-
torno de desenvolvimento, manifestado tipicamente antes
dos três anos de idade e caracterizado por um compro-
metimento 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 pro-
blemas. Ganham peso e crescem, no entanto, parecem
não se interessar pelo mundo e suas possibilidades”
(SILVA, 2000 p. 476). No meio de todas essas caracterís-
ticas 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-

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 ten-
hamos dados estatísticos oficiais brasileiros, em proje-
ções 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 avalia-
ção 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 apre-
senta. 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 infor-
mações: 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 atua-
ção 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 par-
tir dos dados levantados nesse estudo formulou-se um
plano de cuidados para a criança autista.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A CRIANÇA 
AUTISTA: PROPOSTA DE UM PLANO DE CUIDADOS
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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 aten-
dimento 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 – ana-
lisar o processo desenvolvido nestas atividades, conside-
rando tanto as dimensões técnico-científica como a de
interação destas profissionais com mães/responsáveis
pelas crianças, assim como os registros da consulta de en-
fermagem referentes à sistematização da assistência de
enfermagem (SAE).  O referencial adotado foi o proposto
por DONABEDIAN1, que fundamentado na concepção sis-
têmica, 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 re-
ferente aos prontuários foi estabelecido, segundo orienta-
ção 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 selecio-
nadas. Portanto, a amostra abrangeu 114 consultas de en-
fermagem 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-es-
truturado 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

foi adotada para complementar as informações, abran-
gendo os 114 prontuários das famílias das crianças aten-
didas nas consultas de enfermagem que foram observadas,
a fim de verificar o registro das etapas da SAE. Para proce-
der a avaliação proposta, foi construído um instrumento
com base nos critérios normativos obtidos na literatura con-
sultada, 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 reali-
zada 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 apli-
cação da SAE quer, na implementação das ações básicas
de saúde, indicando, porém, a necessidade de reformula-
ções em alguns procedimentos para aprimorar a qualidade
destas ações, tais como: seqüência do exame físico ade-
quado às necessidades da criança segundo seu desenvol-
vimento e idade; obtenção e/ou atualização de informações
durante a entrevista a respeito das condições socioeconô-
micas e sanitárias das crianças e suas famílias com vistas
a adequar as prescrições de enfermagem; mensuração e
registro do perímetro cefálico no Gráfico de Acompanha-
mento do Crescimento; avaliação completa dos principais
marcos para o desenvolvimento infantil; reforço na orienta-
ção quanto à técnica de amamentação e indicação da con-
centração do leite artificial nas situações de desmame;
verificação da freqüência respiratória na presença de tosse
conforme recomendação da estratégia da Atenção Inte-
grada às Doenças Prevalentes da Infância, além de avaliar
as condições de moradia das crianças que apresentam si-
nais 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 contem-
plar os aspectos essenciais para uma boa comunicação
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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 atin-
giram um percentual menor de registros referentes aos se-
guintes 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 oco-
rrência deste fato, seja a dificuldade que estas enfermeiras
encontraram em utilizar sistemas de classificação ou vo-
cabulários de enfermagem recomendados para documentar
diagnósticos de enfermagem, tanto pela pouca familiari-
dade com estas taxonomias, como, por não contemplar o
universo das situações vivenciadas pela clientela assistida
em UBS. Face aos resultados obtidos neste estudo, con-
cluiu-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 es-
senciais à saúde da criança em UBS. Além disto, a interação
da enfermeira com a mãe/responsável pela criança foi sa-
tisfatória por ser baseada numa comunicação efetiva ex-

pressa por atitudes respeitosas, acolhedoras e interativas,
que contribuem para a formação de vínculos e, conseqüen-
temente, a adesão da família à assistência prestada pelas
enfermeiras. Quanto às anotações nos prontuários da famí-
lia sobre as etapas dessa sistematização, o menor percen-
tual de registro correspondeu à fase de identificação de
problemas e necessidades de saúde, cujos subitens varia-
ram de 11,4% a cerca de 65,0%. Esta situação demanda
aprimoramento para que este registro retrate as ações re-
alizadas pelas enfermeiras, possibilitando, deste modo,
melhor avaliação da coerência das prescrições e dos re-
sultados alcançados. Por último, ressalta-se a importância
da continuidade de estudos avaliativos, enfocando o pro-
cesso assistencial da consulta de enfermagem em outras
unidades básicas do PSF. 
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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 de-
parar 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 necessi-
dades dos sobreviventes do câncer infantil. Nos países des-
envolvidos, 70 a 80% das crianças têm uma sobrevida livre
de doença prolongada quando diagnosticadas precoce-
mente, possibilitando que a maioria alcance a cura, mas
25% ainda têm recidiva. A falta de registros de interven-
ções, metas e objetivos a serem alcançados, protocolos es-
pecíficos quanto aos cuidados de enfermagem e de registro
de enfermagem mais completos quanto à assistência evi-
dencia a necessidade de continuidade das pesquisas ava-
liativas para realização de mudanças no processo
assistencial de enfermagem. Há evidências de que ao con-
hecer o diagnóstico a criança pode ter maior ajustamento
psicossocial, participar de forma ativa e colaborar no trata-
mento. Dentre as formas de tratamento do câncer infanto-
juvenil, 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 pre-
sente 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 des-
envolvida 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. Utili-
zou-se como descritores câncer, quimioterapia, criança,

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, indepen-
dentemente de formação profissional do autor. Procedemos
à avaliação do material bibliográfico mediante leitura dos
resumos para selecionar aqueles que atendiam aos objeti-
vos 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; efei-
tos 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 re-
almente sentirem-se doentes pelos efeitos colaterais dos
tratamentos ou pela própria doença. As dificuldades, mu-
danças de rotina, exaustão física e psicológica e o pensa-
mento sobre a morte emergem e são influenciados pelos
diversos significados das experiências que vivenciam, tor-
nando-as únicas. Muitas vezes, a criança sente que a do-
ença 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 pos-
sibilita um conhecimento gradual da terapêutica e da rotina
hospitalar. Com a quimioterapia, efeitos colaterais como os
associados a fatores psicossociais, nutrição, náuseas, vô-
mitos, fadiga e os relacionados à própria auto-imagem, sus-
citam nas crianças a percepção de sentir-se doente,
levando-as a questionamentos, preocupações, dúvidas, an-
gústias e incertezas. Orientações, esclarecimentos e infor-
mações 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 informa-
ções quanto ao conhecimento da doença, do tratamento e
para prepará-los às mudanças de estilo de vida e às incer-
tezas inerentes ao diagnóstico. Com a quimioterapia, a
criança pode vivenciar situações desgastantes, as quais
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geram ansiedade antecipatória e fobia frente à vulnerabili-
dade 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 pos-
sível 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 im-
portante e é considerada, visto que ele é o principal conhe-
cedor de suas necessidades relacionadas com bem-estar
e valores humanos. O impacto do tratamento é considerado
em sua qualidade de vida, possibilitando com uma avalia-
ção regular da satisfação do doente, focar pontos impor-
tantes e melhorar a assistência em todos os âmbitos, física,
psicológica, social e mesmo na reabilitação. Assim, conhe-
cer as demandas e sentimentos vivenciados pelas crianças
e adolescentes e incorporá-los nos planos de cuidados pos-
sibilitará uma assistência qualificada e dirigida à qualidade
de vida da criança, do adolescente e de sua família.
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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 con-
duzida na prática assistencial. Com a inserção da família
na assistência, o objeto de cuidado é ampliado e a perspec-
tiva 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 passa-
ram 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 assis-
tência 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 in-
clusão, 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-estrutu-
rada, 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 refe-
rencial teórico-metodológico adotado.RESULTADOS E DIS-
CUSSÃO: A assistência de enfermagem à criança
hospitalizada tem apresentado características peculiares
resultantes do modelo do ACP. Há quase duas décadas a fa-
mília 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 instru-
mentos 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 hos-
pitalização, entretanto, tem sido realizadora de cuidados.
Não há uma relação interativa entre o trinômio criança-fa-

mília-equipe e as situações e necessidades que surgem no
cotidiano são resolvidas à mercê da vontade de cada pro-
fissional. No cotidiano assistencial do hospital em estudo
os profissionais têm compartimentalizado tarefas com a fa-
mília. 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 reali-
zarem uma leitura tecnicista das suas ações. O trabalho
pautado pela aproximação, escuta e acolhimento tem pas-
sado despercebido pelos profissionais. A assistência pediá-
trica sobremaneira requer dos profissionais ações balizadas
pela atenção, acolhimento, criação de vínculos (MONTEIRO;
FERRIANI, 2000). Na prática assistencial a família tem re-
alizado cuidados considerados simples e muitas vezes,
comparados aos domiciliares, entretanto, não tem sido le-
vado em consideração que o exercício de qualquer ativi-
dade 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 cui-
dado 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 hos-
pital para realizar cuidados e que esta é uma condição in-
trínseca à sua permanência enquanto acompanhante.
Dessa forma a divisão de tarefas acontece de forma implí-
cita 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 pro-
cesso de cuidar no hospital em estudo. Os resultados en-
contrados 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

DIMENSÃO CUIDADORA DA ENFERMAGEM 
E DA FAMÍLIA NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA HOSPITALIZADA
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cuidados à criança, contudo, é importante rever como a en-
fermagem tem delineado esse processo. Muitas vezes é
imposto à família realizar cuidados que, mesmo que se as-
semelhem àqueles realizados em casa, como alimentação,
higiene e conforto, no hospital abarcam novas característi-
cas, como sondas, drenos, infusões, as quais complexifi-
cam o mesmo cuidado e que nem sempre a família se
sente em condições de realizar. Nesse sentido, a enferma-
gem deve reorganizar sua prática assistencial a partir do
cuidado negociado e compartilhado a cada situação singu-
lar, promovendo, assim, a autonomia da família e, ao
mesmo tempo, respeitando as demandas de cuidado da fa-
mília. 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 responsabi-
lidade 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 operá-
lo. 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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Introdução: O presente estudo, que consiste no trabalho
de conclusão de curso, está vinculado à Escola de en-
fermagem 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 uni-
dade pediátrica, pude observar que a criança  hospita-
lizada 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 acarreta-
vam dor, sofrimento e stress para a criança hospitali-
zada.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 capacita-
ção, optavam por implantar o cateter central de inser-
ção periférica (PICC). Para os profissionais de saúde, é
imprescindível a manutenção de um acesso venoso se-
guro que dê possibilidades de implementar a terapêu-
tica 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 unida-
des pediátrica. A utilização do PICC é de competência
do enfermeiro desde que ele possua curso de capaci-
tação para realizar esse tipo de procedimento. Porém,

observei na minha prática que nem todos os enfermei-
ros 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 te-
rapia intravenosa pediátrica após ter concluído o curso
de  capacitação para a utilização do cateter venoso cen-
tral de inserção periférica? Os objetivo foram 1) analisar
a prática do enfermeiro na utilização do PICC após a re-
alização do curso de capacitação. 2) evidenciar os fa-
tores que interferem na prática da utilização do PICC
pelos enfermeiros capacitados. Esta pesquisa foi apro-
vada pelo do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola
de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Metodologia: O es-
tudo 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 enfer-
meiras capacitadas tornaram-se  responsáveis pela
multiplicação do conhecimento adquirido na capacita-
ção, 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 capacita-
das para utilizar o PICC, as enfermeiras relataram várias
limitações que dificultam mudanças efetivas na prática
da terapia intravenosa e conseqüentemente na a utili-
zação do PICC. Dentre elas a falta de treinamento da
equipe e falta de material nas unidades.

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA PICC - 
ATUAÇÃO PRÁTICA DO ENFERMEIRO PÓS CAPACITAÇÃO
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INTRODUÇÃO: Submeter-se à cirurgia é uma situação es-
tressante que gera medo e ansiedade em qualquer pessoa,
especialmente em crianças, pois dependendo do estágio
de desenvolvimento, têm maior dificuldade para compre-
ender a situação e adaptar-se a ela. Entre os fatores que
geram estresse para a criança frente à hospitalização e ci-
rurgia, destacam-se: a separação dos pais; a perda de
controle causada pela restrição física, pelas rotinas altera-
das 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 ansie-
dade para a criança, as autoras decidiram utilizar o brin-
quedo 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 uni-
dade 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 explora-
tório-descritiva, de abordagem quantitativa. O estudo foi
realizado na unidade pré-operatória de um hospital parti-
cular 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 realizou-
se no período de janeiro a fevereiro de 2006, após a apro-
vação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein e autorização
pela instituição escolhida como campo de pesquisa. Pri-
meiramente, 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, uti-
lizando-se um formulário contendo dados de identificação
da criança e as características de ansiedade e medo agru-
padas em fisiológicas, emocionais e cognitivas, sob a

forma de check list. Essas características foram seleciona-
das com base nos diagnósticos de enfermagem de medo
e ansiedade, segundo NANDA2 e Carpenito3, adequando-
as às especificidades da criança. Posteriormente, reali-
zava-se uma sessão de BT instrucional, escolhendo-se o
melhor momento para realizá-la: quando a criança se mos-
trasse mais disposta e descontraída e não houvesse pre-
visão de interrupções. Os brinquedos utilizados incluíram
figuras representativas da família e da equipe hospitalar,
objetos de uso doméstico e hospitalar e material para des-
enho 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 brin-
quedos 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 qui-
sessem brincar inicialmente. As sessões foram realizadas
individualmente ou em grupos de uma a três crianças, com
duração aproximada de 30 minutos. A maioria delas utili-
zou todos os objetos oferecidos na sessão (23; 76,7%),
enquanto sete (23,3%) manusearam apenas os brinque-
dos não relacionados ao hospital. Sete crianças (23,3%)
dramatizaram os procedimentos em seu acompanhante.
Ao começar a contar a história e dramatizar os procedi-
mentos, 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, uti-
lizando 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 pa-
reciam 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 ca-
racterísticas relacionadas a medo e ansiedade, verifica-se
que, dentre as fisiológicas, o tremor de voz (15; 44,1%) e

O BRINQUEDO TERAPÊUTICO COMO ESTRATÉGIA 
PARA DIMINUIR A ANSIEDADE E O MEDO 
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a mudança no tom da voz (14; 41,1%) foram as mais ob-
servadas 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 impaciên-
cia (12; 26,1%) ocorreram com maior freqüência antes e
após a sessão. Quanto às características cognitivas, a hi-
peratenção (08; 44,4%) e a preocupação (09; 50%) pre-
dominaram, havendo também, redução de sua ocorrência
após a sessão. CONCLUSÃO: O interesse e o envolvimento
das crianças na brincadeira evidenciam que, apesar do pe-
ríodo que antecede a cirurgia ser estressante, elas conse-
guem relaxar, mostrando-se criativas e capazes de
dominar a situação quando brincam, indicando ego forta-
lecido. As características físicas, emocionais e cognitivas
relacionadas a medo e ansiedade tornaram-se menos fre-
qüentes após o BT. Esses resultados sugerem que o brin-
quedo pode ser uma estratégia bastante efetiva no alívio
do medo e da ansiedade na criança que aguarda ser en-
caminhada para a cirurgia. 
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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 de-
generação da membrana que envolve a célula muscular
provocando a sua morte, podendo acometer diferentes gru-
pos de músculos e com variável velocidade de degenera-
ção, 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 necessi-
tará 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, favore-
cendo 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 do-
ença 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 ne-
cessidade 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 auxi-
liem as ações de enfermagem. OBJETIVOS GERAIS: Corre-
lacionar o quadro clínico da distrofia muscular de Duchenne
com a taxonomia II da NANDA. Identificar os prováveis diag-
nósticos de enfermagem em crianças e adolescentes por-
tadoras de distrofia muscular de Duchenne. METODOLOGIA:
O método utilizado foi exploratório e descritivo, em uma re-
visão sistemática de literatura, sendo utilizados livros e pe-
riódicos 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

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 diagnós-
ticos 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 en-
fermagem pode oferecer um cuidado qualificado e indivi-
dualizado (7,8). A taxonomia II trabalha os domínios, classes
e diagnóstico, onde as classes compreendem os domínios
e cada domínio reúne conceitos diagnósticos. Essa taxono-
mia multiaxial permite uma combinação entre os eixos, per-
mitindo 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 do-
mínios 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 cresci-
mento/desenvolvimento, das classes: atividade/exercício,
autocuidado, lesão física e crescimento. E os prováveis
diagnósticos de enfermagem seriam: mobilidade física pre-
judicada, deambulação prejudicada, déficit de auto cuidado
em vestir-se/arrumar-se, déficit no auto cuidado para hi-
giene/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/re-
pouso; a classe: respostas cardiovasculares/pulmonares e
os diagnósticos de enfermagem foram: ventilação espontâ-
nea prejudicada, padrão respiratório ineficaz. No caso de
miocardiopatia favoreceu a elaboração do domínio: ativi-
dade/repouso, da classe: respostas cardiovasculares/pul-
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monares, e dos diagnósticos de enfermagem: débito cardí-
aco 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. CON-
CLUSÃO: Apesar de existir todo um empenho dos profis-
sionais 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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O presente trabalho configura-se como relatório final de dis-
sertação de mestrado, e teve como objeto de estudo a con-
cepção 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 (NU-
PEEMC) e na Linha de Pesquisa Cuidado em Enfermagem -
o cotidiano da prática de cuidar e ser cuidado, ambos vincu-
lados à Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP) da Univer-
sidade 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 leva-
ram aos seguintes objetivos do estudo: 1) Identificar a concep-
ção de educação em saúde que norteia a prática educativa do
enfermeiro junto à família da criança hospitalizada; 2) Carac-
terizar 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 conheci-
mento, 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. Aten-
dendo as questões éticas e legais vinculadas à pesquisa, con-
tidas 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 vo-
luntária, uso de pseudônimos, e a ausência de riscos pessoais,
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido. A partir da Análise Temática das respostas, emer-
giram 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-

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 re-
alidade social e a existência de práticas populares foram
pouco valorizados. Observou-se a preocupação dos enfermei-
ros em realizar orientações envolvendo a família no cuidado à
criança. As ações educativas encontram-se voltadas princi-
palmente 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 reco-
mendação 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 in-
formações 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 reco-
mendação seria a criação de grupos educativos com as fa-
mílias 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, espe-
rança, desejos, facilidades e fragilidades no cuidado à sua
criança e outros aspectos de interesse sobre sua experiên-
cia. 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 ma-
neira positiva na dinâmica social. Precisamos, de imediato,
refazer nossos conceitos, e além de competência técnica
estarmos imbuídos de compromisso social, dessa forma po-
deremos efetivamente contribuir com a melhoria das condi-
ções 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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INTRODUÇÃO: O estudo constitui-se no relatório parcial de
pesquisa do Projeto Integrado de Pesquisa/CNPq – A Insti-
tucionalização 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 con-
siderada através do Decreto nº 27.426 de 14 de novembro
de 1949 com base na Lei nº 775 de agosto de 1949 (Mi-
nistério da Saúde, 1974). Para a referida disciplina, cons-
tata-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-gradua-
ção, 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 Ad-
ministração, porém, não citava, em particular, a Enferma-
gem Pediátrica. Vale lembrar que, em 1955, no 8º
Congresso Nacional de Enfermagem realizado em Belo Ho-
rizonte/Minas Gerais, o preparo das enfermeiras para o des-
envolvimento 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 atua-
lização, de especialização e de pós-graduação a fim de
melhor desempenharem suas funções. Nos anos 60, as
particularidades das reações emocionais da criança hospi-
talizada são conhecidas pelas enfermeiras, com o apoio dos
conhecimentos de psicologia ressaltados por especialistas
da área.  Cabe destacar que, em 1970, ocorreu o 1º Encon-
tro 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 Enferma-
gem da Universidade Federal de São Paulo) iniciou o pri-
meiro curso de especialização em pediatria e puericultura.
OBJETIVOS: Descrever a criação e o desenvolvimento dos
cursos de especialização em enfermagem pediátrica e ne-
onatal das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro no

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 pe-
diátrica 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 Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) e, em 1999, pela reformu-
lação 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 corres-
pondem as leis, decretos, regulamentos, pareceres, relató-
rios dos cursos de especialização, entre outros. Com vistas
à descrição das características dos cursos de especializa-
ção, foi necessária a obtenção de dados quantitativos atra-
vés de um formulário aplicado às escolas de enfermagem
públicas do Estado do Rio de Janeiro. Para analisar os do-
cumentos escritos e os depoimentos, foi feita a classifica-
ção 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 institucionali-
zação da especialidade no país. Evidenciou-se que das qua-
tro escolas de enfermagem públicas, a EEAN/UFRJ e a
EEAAC iniciaram os cursos em 1986, e a FENF/UERJ ini-
ciou, 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 es-
colas tinha a titulação de mestre, sendo que no curso da
rede estadual participava um grande número de professo-
res com o título de livre docência obtido na própria institui-
ção. As disciplinas enfocam temáticas voltadas para ações
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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 especiali-
zação em enfermagem pediátrica no país, nos anos 70. Os
cursos atendiam as exigências específicas do Conselho Fe-
deral de Educação e as legislações específicas de cada uni-
versidade e escola/faculdade. Os cenários da prática dos
cursos de especialização em enfermagem pediátrica e ne-
onatal estavam voltados para os diferentes níveis de assis-
tência, a saber: creche, unidades básicas, ambulatórios
especializados, unidades de internação e de cuidados inten-
sivos de hospitais pediátricos. CONCLUSÃO: Com base nas
características dos cursos de especialização em enferma-
gem 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 es-
tavam voltadas para as ações preventivas e curativas, e os
cenários da prática atendiam todos os níveis de complexi-
dade da assistência de enfermagem pediátrica. 
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Atualmente, é crescente o interesse das diversas áreas do
conhecimento pela qualidade de vida das pessoas subme-
tidas a transplantes. Os avanços científicos e tecnológicos
observados nas últimas décadas, em todas as esferas do
conhecimento humano, têm trazido contribuições relevan-
tes para área da saúde, com a implementação de novos re-
cursos 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 transco-
rrer 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). Al-
guns pontos importantes emergem dessa situação. Se por
um lado as diferentes modalidades terapêuticas vêm pro-
curando 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 subme-
tidos, desde o diagnóstico da doença, passam pelas várias
fases do tratamento, procurando sobreviver às complica-
ções 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 ajudá-
los na difícil missão de ser sobrevivente. Desta forma, o ob-
jetivo 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

características para essa clientela. Nesta perspectiva, o re-
conhecimento 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 desenvolvi-
mento 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, sub-
metidos 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 trata-
mento; 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 vá-
rias situações pelas quais passaram desde o início do ado-
ecer 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 avan-
ços e retrocessos, assim como mudanças em suas vidas,
que exigiram readaptações para o enfrentamento das di-
versas situações. Identificamos nos relatos experiências co-
muns 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 trata-
mento; apoio da família, de amigos e da equipe de saúde;
retomada das atividades do cotidiano; apoio espiritual; von-
tade de viver e determinação. O terceiro tema referiu-se
aos caminhos que se projetam para o futuro. Como o trans-
plante de medula óssea é um tratamento para toda a vida,

O TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E SEUS 
DESDOBRAMENTOS: O SOBREVIVER E AS 
REPERCUSSÕES NA QUALIDADE DE VIDA

JANE CRISTINA ANDERS1

REGINA APARECIDA GARCIA DE LIMA2
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algumas vezes a imprevisibilidade desta modalidade tera-
pêutica trouxe ao cotidiano das crianças e dos adolescentes
algumas ameaças. Efeitos tardios do tratamento foram pon-
tuados pelos sobreviventes, transformando-se em preocu-
pações 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 es-
pecíficos 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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INTRODUÇÃO: Pesquisas dedicadas a investigar a expe-
riência das famílias que enfrentam a hospitalização de
um de seus membros, demonstram que alguns dos pro-
blemas 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 iden-
tificadas 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 unida-
des de internação pediátrica. OBJETIVO: compreender o
significado das interações vivenciadas pela família du-
rante 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 en-
trevistas com dois pais, quatro mães e uma criança, to-
talizando cinco famílias, cujo número de participantes foi
determinado por amostragem teórica. As famílias, sujei-
tos da pesquisa, tiveram suas crianças hospitalizadas
com as seguintes patologias agudas e de bom prognós-
tico: 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 Te-
órico ‘Procurando manter o equilíbrio para atender suas

demandas e cuidar da criança hospitalizada’ representa-
tivo da experiência da família que vivencia uma situação
de hospitalização de uma de suas crianças, em uma uni-
dade pediátrica, motivada por doença aguda. O modelo
demonstra dois fenômenos interativos: Perdendo o con-
trole sobre seu funcionamento e Buscando um novo ritmo
de funcionamento que exercem efeitos mútuos entre si,
são interdependentes e inter-relacionados, pois as cate-
gorias que compõem o primeiro fenômeno originam as
categorias do segundo e vice-versa. Dependendo da res-
posta 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 vi-
venciadas pela família determinam mudanças nos indiví-
duos 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. Considera-
ções Finais: Analisando as estratégias desenvolvidas pela
família, constatamos que, nelas, estão retratadas as de-
mandas, 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, tor-
nando possível identificar que a família possui potencia-
lidades 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 gra-
vidade ou está acostumada ao ambiente hospitalar, a si-
tuação vivenciada pela família pode ser considerada
comum e de simples resolução. Assim, o risco de subes-
timar 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: 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 preven-
ção/diagnóstico precoce. Objetivos: Geral: analisar fatores
de risco cardiovasculares em crianças de 06 a 12 anos ma-
triculadas em duas escolas no município do Rio de Janeiro.
Específicos: a) Estimar a prevalência dos seguintes fatores
de risco: hipertensão arterial, sobre-peso, obesidade, hi-
percolesterolemia e hiperglicemia; b) Identificar os hábitos
alimentares (padrões de dieta) e de atividade física dos es-
colares estudados; c) Verificar a associação entre as variá-
veis 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 es-
colares doentes/portadores de risco cardascular. METODO-
LOGIA: 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; méto-
dos de regressão logística para avaliar confundimento, mo-
dificação 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 mé-
dias utilizando-se o teste t de Student e ANOVA utilizando
programas estatísticos (Epi-Info, versão 2005 e SPSS ver-
são 15). Variáveis do estudo: PA, glicemia, colesterolemia e

medidas antropométricas, características sócio-econômicas
e estilo de vida. RESULTADOS PRELIMINARES: Inquérito An-
tropométrico/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) apresen-
taram pré-hipertensão e 4,89% (9) apresentaram hiperten-
são. 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: des-
ejável (<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: des-
ejável (<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 es-
colares de nível sócio-econômico mais favorecido.  Nesse
sentido nosso estudo mostrou que o enfermeiro tem um
papel fundamental no que concerne a atuação nas moda-
lidades 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 al-
terações 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 pro-
fissional de enfermagem que atua no espaço comunitário
funciona como elo entre os serviços de saúde e a comuni-
dade, possibilitando maior participação desta no processo
de manutenção da saúde.  Podemos evidenciar como con-
tribuições as interfaces que se relacionam com a assistên-
cia, 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 acom-
panhamento dos escolares nos serviços de saúde pertinen-
tes.  Com isto pretende-se otimizar a assistência prestada,
no que concerne à prevenção e o controle das doenças car-
diovasculares.  Assim, espera-se também contribuir de al-
guma forma com a escola estudada, principalmente na
divulgação do tema entre a comunidade escolar e sensibi-
lização 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 gra-
duação e pós-graduação que buscam conhecimentos.
Dentre os conhecimentos citamos àqueles que se correla-
cionam com o papel da enfermagem e mais particular-
mente do enfermeiro pediatra na promoção da saúde
escolar como um todo e principalmente em relação à pre-
venção dos fatores de risco investigados, e a correlação
dos resultados obtidos com a prevalência na população evi-
denciada em outros estudos.  Para a pesquisa foi impor-
tante 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 deter-
minantes que caracterizam o contexto de saúde e doença
que envolve a temática estudada.  Sob este prisma conti-
nuidade 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 co-
letiva, bem como de outras áreas correlatas.
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Este estudo é um recorte da dissertação de mestrado re-
alizada para a finalização do Curso de Mestrado do Pro-
grama 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 cui-
dado ao cuidador a partir dos seus relatos. Com este ob-
jetivo 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 superfi-
cialmente. 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 ur-
gência no crescimento das novas formas de se evitar “o
morrer”, as práticas culturais habituais no processo de
morte e morrer adquirem uma outra roupagem. Inicial-
mente a morte trazia uma face romântica, época que a li-
teratura 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 enten-
dida como uma ruptura do processo de viver. A preocu-
pação 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 es-
tudo 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 denomina-
dos encontros de cuidado com a equipe de saúde da uni-

dade de internação pediátrica. Estes encontros seguiram
as etapas do processo de pesquisar-cuidar e organizado
metodologicamente aos moldes de oficina pela caracte-
rística sensível que este método possibilita para a coleta
dos dados. Resultado: Os dados coletados foram analisa-
dos por meio da análise de conteúdo e surgiram vários
símbolos e significados. Para a morte da criança foram
atribuídas imagens de: impotência, medo do desconhe-
cido, perda, dor, quebra de um processo, processo natu-
ral, raiva, revolta, inconformismo, entre outros. Sobre o
cotidiano de trabalho surgiram alguns significados rela-
cionados 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 ne-
cessidade de se ter um processo de trabalho definido
com a interdisciplinaridade sendo o fator de maior repre-
sentação simbólica e reconhecimento do que significa o
trabalho da Enfermagem. Algumas contribuições: Este
estudo, além de contribuir para a reflexão do que signi-
fica e simboliza o fazer da enfermagem ao cuidar da
criança na visão da equipe de saúde, relembra a impor-
tância de se utilizar esta fonte geradora de significados
para que haja uma harmonia no cotidiano destes profis-
sionais, 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 sím-
bolos e significados que atribuímos ao que fazemos pro-
fissionalmente. 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 dia-
a-dia nos trás, e acima disto saber estar neste cotidiano
com determinação e consciência do seu papel.

O COTIDIANO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM 
EM PEDIATRIA: CAMINHOS DE CUIDADO AO 
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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 per-
tence2. A puericultura, área da pediatria voltada princi-
palmente 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 fa-
miliar e social, sua interação e relações dentro do con-
texto 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.OB-
JETIVO – Identificar qual a percepção dos acompanhan-
tes das crianças que buscam a consulta de enfermagem
pediátrica, verificando se as orientações recebidas du-
rante a consulta esclareceram suas dúvidas, bem como
se os acompanhantes assimilaram as orientações abor-
dadas 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 Uni-
dade Básica de Saúde do município de Canoas/RS, con-
vidados após a realização da consulta, sendo 09 mães e
01 pai com idade entre 18 e 34 anos em 06 consultas de

revisão e 04 primeiras consultas. A coleta das informa-
ções 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 pré-
informado, 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 trans-
versal de todas as respostas, com identificação das ca-
tegorias e análise e interpretação à luz do referencial
teórico. RESULTADOS– Surgiram três temas, que se-
guem, com seus respectivos subtemas entre parênteses:
1) Percepção dos acompanhantes sobre a consulta
(orientação, resolutividade, humanização do atendi-
mento); 2) Dúvidas mais freqüentes (alimentação, elimi-
nação, sono e repouso, colo/ manha, regurgitação,
assaduras, higiene oral, pouco ganho de peso); 3) Orien-
tações fornecidas (higiene oral, higiene corporal, higiene
perineal, aleitamento materno, cuidados com os seios,
prevenção de acidentes, febre, obstrução nasal). CONSI-
DERAÇÕES FINAIS - Com base nos resultados obtidos,
podemos inferir que a consulta de enfermagem pediá-
trica é de suma importância na assistência às crianças
devido às dúvidas que podem ser esclarecidas e resolvi-
das. Além disso, observa-se a satisfação dos acompan-
hantes após cada consulta. A consulta de enfermagem
pediátrica deve seguir o modelo do processo de enfer-
magem 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 en-
fermagem que vão atender as necessidades desta
criança e família. Assim, este estudo, na percepção dos
acompanhantes, apontou aspectos facilitadores na con-
sulta como: orientação, resolutividade e a humanização
do atendimento. Mostrando que a enfermeira é um pro-
fissional de saúde capacitado para desenvolver ativida-
des de promoção e prevenção de doenças, contribuindo
para um desenvolvimento sadio da criança.
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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 psicosso-
cial.  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 apon-
tada pelas estatísticas oficiais como a maior responsável
pela violência infantil.  Portanto, o conhecimento do perfil
dessa família e das crianças vítimas de violência intrafami-
liar 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 assu-
midos pelos membros da família diante da violência infan-
til.  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 ja-
neiro 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-de-
mográficos, ao tipo de violência, familiares envolvidos na
situação de violência, motivo da primeira consulta e con-
duta 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 crian-
ças 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 aces-
sibilidade (ônibus, trem e metrô) e a especialização do ser-
viço 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 con-
tingente, 89% eram residentes nos Municípios pertencen-
tes a Região Metropolitana I:, Queimados, Nova Iguaçu,
Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti,.  A vio-
lência física (33%) e a negligência (27%) foram os tipos
de violência mais comuns a que as crianças foram expos-
tas.  Sobre o agente causador da violência, o principal
agressor da criança foi a mãe (40%).  Paradoxalmente, ela

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 na-
quele serviço, 34% possuíam entre 1 a 3 anos de estudo
e 27% de 4 a 7 anos de estudo.  A idade das mães con-
centrou-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 am-
bulatorial, a agressividade foi a causa mais registrada
(16%) . Sobre quem foi a pessoa responsável pelo enca-
minhamento 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 de-
monstra 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 ne-
cessidade 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 (físi-
cos, 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 am-
bulatorial, 51% delas tinham menos de um ano de aten-
dimento.  Esses achados revelam uma intensa relação
entre pobreza, baixa escolaridade e gênero na matriz social
da violência na infância.  As mães precisam garantir o sus-
tento 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 des-
emprego ou atividades mal remuneradas, vivências inade-
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quadas, divórcios, pobre utilização de recursos da comu-
nidade 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 frus-
trações.  Conclui-se que as famílias que vivenciam situa-
ções 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 violên-
cia 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 refe-
rência 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 cons-
tatação 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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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 sis-
tema 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 in-
tervenção 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 tra-
jetória 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 popu-
lação desconhecida. A questão de estudo: Qual é a corre-
lação entre a história da necessidade especial de saúde
das crianças de um serviço de terapia intensiva e os
diagnósticos relacionados às afecções perinatais congê-
nitas? OBJETIVOS: a) identificar a incidência de crianças
com diagnósticos de malformação congênita, egressas
da Terapia Intensiva Pediátrica, entre Junho de 2001-
2005; b) descrever a trajetória de necessidade especial
de saúde dessas crianças; c) correlacionar às demandas

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 interna-
das mais de sete dias, com uma ou mais internação.
Foram excluídas as que evoluíram a óbito, as transferên-
cias 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 investi-
gada, 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 in-
dicaram que as crianes com malformação congênita se
reinternaram até duas, por no mínimo sete dias e no má-
ximo 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 hepá-
tico e outros associados. Os procedimentos invasivos
mais comuns a que foram submetidos: terapia intrave-
nosa e de necessidade de suporte respiratório, além de
a maior parte de necessidade alimentar (n=19) e de eli-
minações (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 in-
vasiva ou não foram os fatores de exposição ao risco para
desenvolverem necessidades especiais de saúde, que
demandam cuidados medicamentosos, de desenvolvi-
mento, 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 emer-
gente das demandas de cuidados, à equipe multidisci-
plinar e aos cuidadores.
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INTRODUÇÃO: Na Unidade de Terapia Intensiva Pediá-
trica a terapia intravenosa representa maoior parte dos
cuidados prestados e dos procedimentos realizados
pela equipe de enfermagem faz-se necessário a ob-
tenção de uma via de acesso venoso central seguro
para administração das inúmeros medicamentos pres-
critos. A utilização de um acesso central proporciona
uma otimização do tempo gasto com a terapia intrave-
nosa, 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 mi-
nímo risco ao paciente. A formação de uma Comissão
de Cateteres associada à implementação de um proto-
colo de inserção e manuseio de cateteres, baseado nas
normas do “Center for Disease Control” (CDC), o au-
mento de profissionais habilitados e a ficha de avalia-
ção 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 manu-
tenção 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 re-
trospectivo com pesquisa nos prontuários dos pacien-

tes internados no período de janeiro a agosto de 2006
e entre setembro de 2006 a maio de 2007. RESUL-
TADO: 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 in-
serção periférica, representando uma média de 1,3 ca-
tetere/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 habi-
litados através de cursos oferecidos por entidades de-
vidamente credenciadas no Conselho Regional de
Enfermagem, o que representou um aumento de pro-
fissionais hablitados atingindo 100% da equipe de en-
fermeiros. A repercussão foi no aumento de
inserções e na permanência dos cateteres. Foram in-
seridos 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 re-
dução de 20,5% no total das perdas destes catete-
res. CONCLUSÃO: A instituição da Comissão de
Cateteres, padronizando o cuidado através do proto-
colo de inserção e introdução de uma Ficha de Ava-
liação Diária na manutenção dos cateteres venosos
de inserção periférica PICC, comprovadamente re-
flete no aumento de inserção e no tempo de perma-
nência dos cateteres, resultando em benefícios à
terapêutica instituída ao paciente.

O IMPACTO DA INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 
DE CATETERES NO NÚMERO DE INSERÇÕES 

E TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS CATETERES 
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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, an-
siedades e frustrações. Considerando as diferentes moda-
lidades 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 diver-
são 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 enrique-
cido pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento de
linguagem, aumento dos conhecimentos, aumento da ca-
pacidade de atenção, aperfeiçoamento da coordenação
motora. A hospitalização é uma experiência altamente es-
tressante 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 pré-
escolares, sendo realizada a sessão de B.T. no mês de
julho/2006, Os dados foram coletados por meio de um for-
mulário contendo dados da criança e foi utilizada a avalia-
ção por meio de uma escala comportamental de Ribeiro
(1986) adaptada pelas pesquisadoras. Estas observaram e
registraram o comportamento da criança antes da realiza-
ção da sessão de brinquedo terapêutico. A escala abrange
seis categorias: movimentar, olhar, expressar emoções,

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 as-
pectos comportamentais da criança. Realizou-se a sessão
de brinquedo terapêutico, tendo como objetivo permitir que
a criança possa dramatizar situações domésticas e hospi-
talares, exteriorizar sentimentos de raiva e hostilidade, ma-
nifestar 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 re-
sultados 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 res-
pectivamente 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 ava-
liação realizada através da escala comportamental, consi-
derando o total de comportamentos identificados
(219;100%), podendo ser chamado de sub-categorias,
antes da sessão de BT, constatou-se que uma parte signi-
ficativa da amostra se encontrava nos níveis
1(115;52,5%)e 2 (85;38,9%) de comportamentos, que de-
monstram atitudes de difícil adaptação, e apenas foi obser-
vado 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 es-
tavam na maioria no nível 3 (249;84%) comprovando que
esta prática resulta em comportamentos mais ajustáveis e
menos estressante para as crianças. Ainda foram identifi-
cados 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 so-
licitação. Contudo dados demonstraram que após a sessão
de BT esses dados revertem, ou seja, a maioria das crian-
ças se transfere para o nível 3, traduzindo assim, uma mel-
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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, mani-
festando o sentimento de raiva e amor, Observamos tam-
bém 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 es-
sencial na prática da unidade de pediatria, onde o profis-
sional deve estar engajado em tornar essa atividade como
uma estratégia de interação com a criança e família. 
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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 instru-
mento  de distração das crianças e adolescentes hospita-
lizados com intuito de amenizar o processo de internação
ajudando-as a enfrentarem a rotina hospitalar, além de con-
tribuir para a construção e o exercício da cidadania (PRO-
JETO 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” (BRA-
SIL, 1995). Na revisão de literatura realizada, não foi en-
contrado relato de nenhuma experiência semelhante
anterior ao Projeto EIC-Hospitais, cujas primeiras publica-
ções 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 edu-
cação de crianças hospitalizadas. Esta pesquisa faz parte
de um projeto maior - Projeto EIC-Hospitais: primeiros re-
sultados (Etapa 3) - que teve como finalidade dar continui-
dade 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 resul-
tados 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 ava-
liação 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-Hos-
pitais a partir da percepção da equipe multiprofissional da
Pediatria e educadores da EIC-HUJM. Trata-se de um es-
tudo 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, ob-
tidos por meio de entrevistas realizadas no período de
23/02/07 a 05/04/07. Foram entrevistados quatro inte-
grantes da equipe e três educadores da EIC-HUJM. A téc-
nica utilizada foi a entrevista semi-estruturada com
perguntas abertas sobre a relevância do Projeto EIC-Hospi-

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 ale-
gria - 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 apropria-
ção 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 bate-
papo 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 hos-
pitalar e possa, até mesmo, se ter um acesso ao mundo.
Freire defende que ensinar não é somente transmitir con-
hecimentos, 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 pen-
sando 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 entreteni-
mento, alegria e a amenização do sofrimento para as crian-
ças e adolescentes hospitalizados.   Alegria: do latim alacer,
significa “alerta” “com vivacidade”. Manifesta-se geral-
mente 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-
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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 hospita-
lizados ficou evidente na percepção dos sujeitos da pes-
quisa, o que vem reforçar o que Silva et al. (2005) afirmam,
ou seja, de que não basta instalar computadores. Esse pro-
cesso deve ser mediado por educadores conscientes do
seu papel humano e transformador.  Conclui-se que o Pro-
jeto EIC-HOSPITAIS, ao trazer a informática para o entrete-
nimento e para a educação da criança hospitalizada,
mediado por educadores sensibilizados e comprometidos
com o trabalho educativo, tem promovido o exercício da ci-
dadania 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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INTRODUÇÃO: O citomegalovírus (CMV) é uma infecção
oportunista que se desenvolve em pessoas soropositivas
quando o seu sistema imunológico encontra-se depri-
mido, como no HIV caracterizando a AIDS. Este vírus é
responsável por significante morbi-mortalidade entre pa-
cientes infectados pelo vírus da imunodeficiência hu-
mana (HIV). A maior parte das pessoas já foram
infectados, principalmente na infância, nos primeiros
anos de vida se tornando assim, soropositivas assinto-
máticas. 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 huma-
nas de disseminação do vírus do CMV incluem: secre-
ções respiratórias; saliva; sangue; urina; secreção do
colo uterino; esperma e leite materno. Pode também ser
transmitido facilmente por outras formas de contato fí-
sico, como por exemplo, o beijo. (PINHATA; YAMAMOTO,
1999). A importância desse tema se deve ao fato do
papel primordial do enfermeiro junto ao paciente soro-
positivo 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 ava-
liar prevalência da co-infecção CMV/HIV em crianças em
acompanhamento no ambulatório de infectologia do
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) em Vi-
tória-ES e traçar um perfil epidemiológico destas. METO-
DOLOGIA: Constituiu-se de um estudo descritivo
exploratório com abordagem quantitativa, sendo retros-
pectivo realizado através do levantamento e análise de
dados secundários obtidos em prontuários de pacientes
pediátricos acompanhados pelo ambulatório do Serviço

de Infectologia do HINSG, trata-se de um estudo de re-
ferência de AIDS pediátrica, em Vitória ES. Foram avalia-
dos 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 reso-
lução 196/96 do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP). RESULTADOS/DISCUSSÃO: Os resultados obti-
dos foram: 05 do sexo masculino (83%) e 01 do sexo
feminino (17%). Na distribuição segundo idade, obser-
vou-se maior número de crianças na faixa etária com
menos de 10 anos de idade (67%). Quanto à procedên-
cia, 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 me-
nores 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 en-
contradas foram retinite, esofagite, gastrite, gastroente-
rite aguda, colite e hepatite. Nossos resultados
mostraram-se semelhante ao encontrado nas literaturas
estudadas onde confirmamos a baixa prevalência da co-
infecção, 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 soro-
logia positiva para o HIV. 
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A família é um importante recurso para prestar cuidado à
saúde de seus membros e alterações no processo saúde-
doença poderão afetar o seu equilíbrio. O diagnóstico, tra-
tamento 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 psi-
cológico, ansiedade, depressão, diminuição de autocuidado
e alteração nos papéis e relacionamentos familiares. Con-
siderando que o itinerário diagnóstico e terapêutico do cân-
cer 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 mencio-
nado, mas se prolonga por toda a trajetória de vida com a
necessidade de serem respeitadas as condições físicas, so-
ciais, culturais e psicológicas de ambos. Compreendemos
que são sobreviventes do câncer todas as pessoas que
foram diagnosticadas com a doença e afetadas pelo diag-
nóstico, incluindo nesta última situação, também os fami-
liares, 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 es-
tudo tem por objetivos apreender os sentidos dados à so-
brevivência e detectar aspectos que necessitam de
intervenção de enfermagem, após o término de tratamento
do câncer. O estudo é de natureza descritivo, com aborda-
gem qualitativa dos dados. Participaram do estudo 10 fa-
mílias 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 prontuá-
rio. Os resultados evidenciaram que: após o término do tra-
tamento, 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

membros era um doente de câncer, tem que ser modifi-
cada, 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 ou-
tras famílias que não passaram pela mesma experiência,
porém manifestaram preocupação, ansiedade e dificulda-
des para enfrentarem o período após término de terapia.
Ver a criança retomar  as atividades escolares, voltar a fre-
qüentar ambientes sociais foi um fator marcante para o en-
frentamento desse período. Sobreviver ao câncer tem
dimensões distintas, há a cura física e a psíquica, onde a fí-
sica 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 iden-
tidade. 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 trata-
mento do câncer. Sobreviver ainda remete a um estado de
saúde que pode estar acompanhado de seqüelas da tera-
pêutica, 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, aspec-
tos que necessitam de intervenção, objetivando a melhoria
da qualidade de vida da criança, do adolescente e dela pró-
pria com o término do tratamento. Assim, são feitas as se-
guintes 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 dú-
vidas e dificuldades; Conhecer a realidade vivida pelos fa-
miliares 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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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 pe-
ríodo pós-operatório, tão comum numa unidade pediá-
trica, pode ser vivenciado pela criança de forma menos
traumática se os profissionais responsáveis pelo seu cui-
dado estiverem sensibilizados para a importância da ava-
liação e alívio da dor e conhecerem estratégias
adequadas para o seu tratamento. OBJETIVOS: O pre-
sente estudo tem como objetivos caracterizar o processo
de manejo da dor aguda na criança no período pós-ope-
ratório a partir dos registros contidos nos seus prontuá-
rios, identificar como as enfermeiras cuidam das crianças
com dor no período pós-operatório e quais fatores in-
fluenciam 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 Pa-
raná, 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 bus-
camos entender o significado atribuído pelas enfermeiras
pesquisadas ao cuidado da criança com dor pós-opera-
tória, buscando identificar de que modo seu aprendizado
familiar e social e as experiências pessoais de dor in-
fluenciam sua prática profissional. RESULTADOS: A ca-
racterização 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 auxi-
liares ou técnicos de enfermagem, com alguma variação
entre os hospitais pesquisados. Foram prescritos anal-
gésicos para a maioria dos pacientes, sendo que no pós-
operatório imediato apenas em um caso isso não
ocorreu, porém em 24 casos os pacientes não receberam

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 reper-
cussões; a atuação da enfermeira no manejo da dor pós-
operatória; formação, aquisição e disseminação de
conhecimentos sobre dor pediátrica. CONCLUSÃO: O alí-
vio da dor humana é preceito defendido há milênios e
considerado importante missão dos profissionais da área
da saúde. Mesmo com o significativo aumento de estu-
dos 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-operató-
rio na sala de cirurgia, na SRPA e na unidade pediátrica.
Os dados obtidos denotam a pouca valorização pelas en-
fermeiras em registrar os sinais e/ou queixas de dor dos
pacientes, bem como as medidas adotadas para avalia-
ção e controle da dor e os resultados das intervenções
realizadas. Em cerca de metade das prescrições de en-
fermagem 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. Encon-
tramos prontuários com erros no aprazamento dos anal-
gésicos que, em alguns casos, persistiram por vários
dias, indicando despreparo dos funcionários técnico-ad-
ministrativos que executam essa atividade e recebem su-
pervisão 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 re-
alizado em nosso sistema de saúde. Os prontuários pes-
quisados revelaram razoável cobertura analgésica
medicamentosa nas prescrições médicas, ao mesmo
tempo em que evidenciam a inexistência de avaliação
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EXPERIÊNCIAS DE ENFERMEIRAS PEDIATRAS

MAUREN TERESA GRUBISICH MENDES TACLA1 

REGINA APARECIDA GARCIA DE LIMA2

  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. 115-116

SE
SS

ÃO
 C

OO
RD

EN
AD

A
SA

ÚD
E 

DA
 C

RI
AN

ÇA
SE

SS
ÃO

 C
OO

RD
EN

AD
A

SA
ÚD

E 
DA

 C
RI

AN
ÇA

115



sistematizada da dor pós-operatória de qualquer natu-
reza, 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 pes-
quisas sobre manejo da dor pediátrica, os fatores con-
textuais 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, limitam-
se ao controle farmacológico da dor. Realizam o manejo
da dor na dependência da conduta e prescrição médicas,
utilizando de forma limitada as estratégias não-farmaco-
lógicas 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 oti-
mista, podem contribuir para deflagrar e estimular a im-
plementação da avaliação sistematizada da dor em
crianças e adolescentes nesses locais.
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INTRODUÇÃO: a hospitalização infantil é uma situação com-
plexa, pois envolve dimensões físicas, emocionais e cogniti-
vas da criança e tem por objetivo proporcionar o
restabelecimento de sua saúde física e/ou mental, com um
mínimo de agravos psicoemocionais decorrentes das inúme-
ras situações peculiares que lhe são impostas.1 Com a fina-
lidade 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 am-
biente 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, vi-
sando 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 con-
tribuem para a manutenção das normas de segurança pre-
conizadas 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 apresen-
tava variáveis relativas à estrutura, funcionamento e disposi-
tivos 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 Enferma-
gem 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 am-
biente seja considerado seguro. A coleta de dados foi reali-
zada 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 analisa-
dos sete momentos de observação das variáveis nas duas
unidades do pronto socorro pediátrico. Os principais resulta-
dos evidenciam que das 51 variáveis avaliadas, 23 (45,09%)
na retaguarda e 15(29,41%) no PA encontravam-se de

acordo com as normas de segurança preconizadas. Os riscos
para acidentes relacionados aos mobiliários, às barreiras fí-
sicas, aos dispositivos para a prevenção de acidentes e aos
objetos presentes na unidade foram avaliados por 12 variá-
veis (23,53%).  Em 100% dos momentos de observação os
mobiliários apresentavam-se parcialmente oxidados, propor-
cionando 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 por-
tas e gavetas. A adequação da arquitetura e das condições
ambientais foi avaliada por 12 (23,53%) variáveis. No PA ob-
servou-se um padrão parcialmente eficaz de iluminação,
focos de umidade nas paredes, piso potencialmente esco-
rregadio e inadequação da ventilação natural e artificial na
totalidade dos momentos observados. Quanto ao funciona-
mento, distribuição e acondicionamento dos materiais na uni-
dade verificou-se que, somente em 2 (28,58%) momentos de
observação a disposição de materiais de limpeza estava ade-
quada. Os recipientes para descarte de lixo normal encon-
travam-se inadequados para uso e mal posicionados em
100% dos momentos.  As condições de limpeza do am-
biente apresentavam-se satisfatórias em 57,14% dos mo-
mentos 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 ob-
servados na retaguarda e em 42,84% no PA. CONCLUSÃO:
as condições atuais de estrutura e funcionamento da uni-
dade de pronto socorro pediátrico podem favorecer a oco-
rrência de acidentes, em razão de algumas das situações
observadas apresentarem-se inadequadas. Há um movi-
mento 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 respon-
sabilidade 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.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA 
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INTRODUÇÃO: A criança desempenhou vários papéis du-
rante 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 manifes-
tou-se das mais diversas formas: trabalho infantil, explora-
ção sexual, submissão a rotinas e ou situações
constrangedoras, entre outras. Tal fenômeno tem como
conseqüência um crescente número de crianças sob situa-
ção 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 dramáti-
cos. 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 signi-
ficante. Nesse contexto, a Enfermagem, pode contribuir à
promoção de saúde das crianças vítimas de violência, atra-
vés da ampliação do conhecimento teórico-metodológico
em forma de modelos de cuidado. Os modelos de cuidado
de Enfermagem são elaborados com o intuito de sistema-
tizar e embasar cientificamente o cuidado. Assim, o pre-
sente estudo teve como objetivo propor um modelo de
cuidado de Enfermagem às crianças vítimas de violência
residentes em Casas Lares, utilizando o brinquedo terapêu-
tico e compreender a contribuição deste no estabeleci-
mento 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 Pes-
quisa 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 institu-
cionalização. O estudo foi realizado em Casas Lares, na ci-
dade 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-

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 Ca-
tarina.  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 casse-
tes, 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 terapêu-
tico dramático citado por Borba (2002), associado a três
passos propostos por Green (1974), princípios do cuidado
de Morse, Solberg, Neander, Bottorff, Johnson (1990) e fun-
damentada no Marco Referencial. O modelo de cuidado foi
estruturado em etapas articuladas entre si e que ocorreram
simultaneamente ou não. Denominadas: “Acolhendo, Brin-
cando e Finalizando”, estando diretamente ligadas ao con-
texto 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 en-
contradas no processo de apreensão. No processo de teo-
rização desenvolveu-se um esquema teórico, a partir do
processo de síntese, onde se verificou como o brinquedo te-
rapêutico contribui na assistência de enfermagem a crian-
ças 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 brin-
quedo terapêutico, e, compreendeu-se que o brinquedo te-
rapêutico contribui como um facilitador no processo de
cuidar e de interação entre a criança, a enfermeira e o en-
torno. Também, verificamos que o cuidado vai muito além
de um procedimento ou de algo concreto, objetivo. O cui-
dado 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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uma escolinha de futebol, é tão importante quanto o obje-
tivo, 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 crian-
ças expressaram ter recebido em seus depoimentos, e tam-
bém, houve uma melhora do comportamento deles dentro
das Casas Lares. Isto confirma um resultado positivo e que
minimiza as conseqüências da violência. REFLEXÕES FI-
NAIS: 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 con-
sistiu em uma contribuição importante para a sistematiza-
ção 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 vi-
venciar 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 enferma-
gem, 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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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 partici-
pação na mortalidade, porém isso não se aplica com rela-
ção à morbidade (Waldman, 2000). Quanto a tendência da
morbidade e da mortalidade na população brasileira, des-
tacam-se a redução da mortalidade por doenças infeccio-
sas e parasitárias e o aumento das causas
crônico-degenerativas e agravos relacionados aos aciden-
tes e violência. Essa transformação resulta de uma inter-
ação complexa de múltiplos fatores, tais como a
industrialização; os modelos de desenvolvimento econô-
mico 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 sig-
nificam a superação das doenças transmissíveis enquanto
problema relevante na população brasileira. Assim sendo,
enquanto acadêmicas do 6º período do Curso de Gradua-
ção da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de des-
envolver 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 rela-
ção ao cuidado de enfermagem nas áreas de DIP e de pe-
diatria, bem como revela as preocupações das
pesquisadoras de enfermagem com o status científico des-
sas especialidades. Desta forma, torna-se importante con-
hecer a tendência da produção científica nas áreas de
enfermagem de DIP e de enfermagem pediátrica, visando
a identificação dos indicadores do desenvolvimento cien-
tífico da profissão no que tange a essas especialidades da
enfermagem. O estudo tem como objeto a produção cien-
tífica de enfermagem nas áreas de DIP e de pediatria no

período de 1990 a 2006. OBJETIVO: identificar publica-
ções em periódicos nacionais da área de enfermagem que
abordem temas relacionados às áreas de DIP e de pedia-
tria 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 pe-
riódicos nacionais de enfermagem no período estudado,
buscou-se a tendência da produção científica de enferma-
gem nas áreas de DIP e pediatria. Para a realização do le-
vantamento desenvolvido no período de maio a junho de
2007, procedeu-se às seguintes etapas: 1a etapa - levan-
tamento dos dados em quaro periódicos de enfermagem.
A intencionalidade da escolha das quatro revistas que
compõem a pesquisa foi associada à classificação de pe-
riódicos realizada pela Fundação Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo
selecionadas as revistas de maior impacto na produção
científica: Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), Re-
vista 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 abor-
dassem quaisquer assuntos ligados às duas áreas. A 3a
etapa foi de organização dos dados e elaboração de tabe-
las para visualização dos temas. RESULTADOS: Na análise
das quatro revistas de enfermagem, evidenciou-se que no
período em questão foram publicados 2617 artigos rela-
cionados às referidas áreas. Dentre esses artigos, 120 en-
focam 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: con-
hecimento 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 in-
cidência de hanseníase em adolescentes. CONCLUSÃO:
Conclui-se que a produção científica de enfermagem em
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doenças infecciosas e parasitárias é escassa, principal-
mente em relação aos cuidados de enfermagem prestados
aos pacientes. Em relação às publicações na área de en-
fermagem pediátrica, a produção científica é mais expres-
siva. 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 bene-
fícios não só para a pesquisa, assim como para a siste-
matização da assistência de enfermagem. 
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Ao trabalhar com indivíduos e suas famílias, as enfer-
meiras têm a oportunidade de incentivar e testemunhar
algumas histórias de sofrimento. Assim sendo, é impor-
tante que identifiquemos o sofrimento para conseguir-
mos 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 sofri-
mento. O sofrimento é considerado uma resposta social
e pode provocar várias respostas; assim sendo, o enfer-
meiro deve estar sensível ao cuidar do paciente que
sofre. Para melhor entender e aliviar o sofrimento, o pro-
fissional de enfermagem precisa estudar a experiência
de sofrimento, bem como as respostas e necessidades
daqueles que sofrem. O presente estudo teve como ob-
jetivo conhecer a experiência de sofrimento da criança
em idade escolar na situação de hospitalização e do-
ença. Foi utilizada a pesquisa de narrativa como estra-
tégia 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 diver-
gentes 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 per-
das e, assim, determinando o contexto da experiência. A
experiência da criança é representada por cinco cate-
gorias: 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 evi-
dente e lhe causa desconforto, mal-estar e leva à hos-
pitalização. TOLERANDO PARA SOBREVIVER A

EXPERIÊNCIA DE DOENÇA é quando a criança, ao ser
hospitalizada, se percebe ameaçada em sua integridade
e logo no momento da internação reage, tolerando a ex-
periência, 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 do-
ente. FLUTUANDO ENTRE A TOLERÂNCIA E O SOFRI-
MENTO 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, tra-
balhos enfocando a criança vêm sendo realizados de
forma crescente nas mais diversas áreas de enferma-
gem. Buscam reconhecer o significado das suas dife-
rentes 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 sofri-
mento da criança, dado que eles não fazem parte de seu
cotidiano até o momento. São momentos novos, mar-
cantes e com muitas restrições à sua vida rotineira. Eles
marcam as suas perdas e determinam o contexto da ex-
periência. 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 en-
fermagem. 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 par-
ticipar das tomadas de decisões.

A EXPERIÊNCIA DE SOFRIMENTO DA CRIANÇA 
ESCOLAR HOSPITALIZADA
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Considerações Iniciais: Estudo de natureza qualitativa emer-
giu da experiência profissional cuidando de crianças porta-
doras de leucemia. O enfoque central valoriza o
enfrentamento pela família do diagnóstico de Leucemia In-
fantil, 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 apre-
ender o tipo vivido do familiar que experienciou o diagnós-
tico de Leucemia Infantil. Metodologia: Utilizou-se para a
análise o método da fenomenologia, baseado nas concep-
ções de Alfred Schutz. O cenário foi a Enfermaria de Pedia-
tria 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 vi-
vido 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 apre-
ensão 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 dis-
curso dos familiares relativo ao momento do diagnóstico de
Leucemia Infantil, como contexto que emergiu do estudo,
traçamos a seguinte caracterização dos mesmos: “Não en-
tendem o  porquê de estarem vivenciando aquele mo-
mento... 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 da-
quele momento e sofrem por lembrar... buscando a cura,
com esperança e fé em Deus”. Resultados: A análise com-
preensiva 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

sentido, a Sociologia Fenomenológica de Alfred Schutz,
mais que uma teoria compreensiva da ação social, mos-
trou-se, no presente estudo, como  possibilidade de cons-
trução de uma “estratégia assistencial”. Assim, ao
considerarmos a necessidade de buscar junto aos familia-
res seus motivos existenciais que levam ao seu comporta-
mento 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 acolhi-
mento à criança e sua família, específico para o momento
do diagnóstico. Ressaltando-se a importância de fornecer
informações claras e precisas para essas pessoas, enten-
dendo que o  respeito às questões culturais e à sua baga-
gem de conhecimentos deve ser observado. Nesta fase do
diagnóstico, pela turbulência do momento, pode haver di-
ficuldade de assimilação pelas famílias, o que requer a re-
petição 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 conhe-
cimento da rede social, disponível para aquela família em
sua comunidade, poderá ser de grande valia, principal-
mente para os familiares que residem em outras localida-
des. 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 atribui-
ções 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 envol-
ver diferentes profissionais, dentre eles os psicólogos. Por-
tanto, numa relação de intersubjetividade, onde os “motivos
para” expressos nas falas dos familiares, com vistas às
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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 psi-
cológicos, 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 ofe-
reçam à equipe que cuida da criança com câncer e sua fa-
mília, 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 atra-
vés da descrição do tipo vivido do familiar que experienciou
o momento do diagnóstico de Leucemia Infantil.

REFERÊNCIAS
CAPALBO, Creusa. Considerações sobre o método Feno-
menológico e a Enfermagem. R. Enferm.UERJ, Rio de Ja-
neiro, v. 2, n. 2, p.192-197, out., 1994.

CARVALHO, Anésia de S. Metodologia da Entrevista: uma
abordagem fenomenológica. 2 ed. Rio de Janeiro: Agir, 1991.

LACAZ, Cristiane P. da C. As Crianças com Câncer - o Sim-
bólico a partir da realidade familiar: um estudo sob a ótica
da Enfermagem. 2000. 133f. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000.

MELLO, Júlio Filho; BURD, Mirian (org). Doença e Família.
São Paulo: Casa do Psicólogo®, 2004.

MELO, Luciana de L.; VALLE, Elizabeth R. M. Equipe de En-
fermagem, criança com câncer e sua família: uma relação
possível. Revista Pediatria Moderna, São Paulo, v. 35, n. 12,
p. 970-972, dez.1999.

SCHUTZ, Alfred. Fenomenologia Del mundo social: introducción
de la sociologia compreensiva. Buenos Aires: Paidós, 1972.

AUTORES
1 Enfermeira. Mestre. Chefe da  Enfermaria de Pediatria do
Hospital Universitário Pedro  Ernesto/UERJ.Endereço: Rua
Paulo Silva Araújo,129/406. Méier. Rio de Janeiro. E-mail:
re_maciel@terra.com.br

2 Enfermeira. Doutora em  Enfermagem. Professora Titular
da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Coordenadora  do
Grupo de Pesquisa CNPq “Cuidando da Saúde da Criança
e do  Adolescente”. 

SESSÃO COORDENADA
SAÚDE DA CRIANÇA

SESSÃO COORDENADA
SAÚDE DA CRIANÇA

126

  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. 125-126



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 fre-
qüentam esses estabelecimentos. MÉTODO: estudo do
tipo descritivo, exploratório e qualitativo. RESULTADOS:
revelam que o auxílio de enfermagem em CMEI deve fa-
vorecer não só a educação em saúde, mas também aju-
dar 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 den-
tro de um contexto de socialização complementar à famí-
lia, que deve propiciar cuidados de higiene, saúde,
alimentação e educação, em um clima afetivo, estimu-
lante e seguro às crianças de 4 meses a 6 anos de vida”
(1) . O enfermeiro, nesse sentido, pode atuar integral-
mente nos CMEI (creche), avaliando a saúde da criança,
referente ao crescimento e desenvolvimento infantil, com
ações de prevenção e promoção da saúde. Então, a inclu-
são de enfermeiros se faz necessária em CMEI, conside-
rando 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 parti-
cipar diretamente na avaliação de crescimento e desen-
volvimento infantil, assim como, assistir a criança e sua
família na promoção da saúde no combate às patologias
infantis. Entretanto, percebemos a ausência desse profis-
sional 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 enfer-
magem, na resolução do COFEN n. 146 de 1992, que
dispõe sobre a normatização em âmbito nacional da obri-

gatoriedade de haver enfermeiro em todas as unidades
de serviço, onde sejam desenvolvidas ações de enferma-
gem, durante todo o período de funcionamento da insti-
tuição 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 instru-
mental o cuidado é relacionado, ao fazer com habilidade
e conhecimento; com qualidade e competência; enfim ao
saber fazer. Essa dimensão requer conhecimento téc-
nico-científico da enfermagem, bem como atualização
constante. Um estudo sobre crescimento e desenvolvi-
mento 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 des-
envolvimento da criança, discute propondo alternativas
àquelas que julgar inadequadas. Apresentam informa-
ções 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 crian-
ças” (5). CONCLUSÃO: a inclusão do profissional enfer-
meiro 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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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 tera-
pêutico 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 brin-
quedo terapêutico, uma atividade não-diretiva de brincar,
com miniaturização do contexto da criança, cujo objetivo
é oportunizar recursos para a manifestação de sentimen-
tos e percepções relacionados a vivências difíceis en-
frentadas pela criança ao longo da doença e
hospitalização. No entanto, apesar da existência da re-
solução COFEN 295/2004 que recomenda seu uso pelo
enfermeiro no cotidiano hospitalar, não é comum a sua
utilização e nem sempre se encontram profissionais pre-
parados. O presente estudo teve como objetivos: carac-
terizar 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 enfermei-
ros atuantes em unidades pediátricas hospitalares da ci-
dade 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 Uni-
versitário da rede particular de ensino da cidade de São
Paulo. Os dados foram coletados por meio de um ques-
tionário 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-

quisa tinham em sua maioria de três a seis anos de for-
mados, 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 profissio-
nal e alegaram a falta de tempo, o acúmulo de atividades
no plantão, a falta de brinquedos, o curto período de per-
manência 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 tera-
pêutico 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, predomi-
nantemente na forma de teórica; a maioria dos entrevis-
tados não registra em nenhum local do prontuário os
dados obtidos por meio da sessão de brinquedo terapêu-
tico e nem os divide com os demais colegas de trabalho.
Ao expressarem suas definições sobre a adoção do brin-
quedo terapêutico afirmam ser ele uma estratégia de in-
tervenção viável na prática, tradutora de informações
importantes da experiência de doença e hospitalização
da criança, porém reconhecem o pouco preparo do en-
fermeiro para seu uso. O estudo traz importantes lacunas
no que tange a adoção do brinquedo terapêutico, sinali-
zando a necessidade de aprimorar sua abordagem no en-
sino e na prática de enfermagem.
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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 do-
ença e hospitalização porque além de possuírem um nú-
mero limitado de mecanismos de enfrentamento para
resolver os fatores estressores, esta representa uma modi-
ficação do seu estado usual de saúde e da sua rotina am-
biental. 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. OB-
JETIVO: Descrever o significado da hospitalização para a
criança em fase escolar. É inquestionável que se torna es-
sencial para o profissional de saúde a experiência vivida
pelo ser cuidado. Logo como enfermeiros, precisamos in-
teriorizar o entendimento de que a doença ou incapacidade
resulta em um dano na autonomia, integridade, auto-ima-
gem e na capacidade de se relacionar com os demais, e, a
falta de compreensão desses aspectos pode ser mais da-
nosa que a própria doença. Assim é importante darmos voz
aos nossos clientes e saber como é a sua experiência den-
tro da instituição hospitalar. A solução ao buscarmos a com-
preensão não é, todavia, nos colocar no lugar do paciente,
mas mostramo-nos solidários e disponíveis, afirmando
nossa presença e interesse, tendo compaixão e principal-
mente sabendo ouvir. METODOLOGIA: Para a realização
desse estudo compreensivo-descritivo, optou-se pela abor-
dagem qualitativa de pesquisa, à luz da análise de conte-
údo, 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 res-
ponder à questão norteadora da pesquisa; e aceitar a par-
ticipação 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 consi-
derada satisfatória quando, através do método aplicado, al-
cançou os objetivos propostos no estudo. Nesta pesquisa,
utilizou-se como instrumento para coleta de dados entrevis-
tas semi-estruturadas, realizadas np período de agosto a

novembro de 2007. A análise do conteúdo foi desenvolvida
através da técnica de análise temática, a qual seguiu as di-
ferentes fases, organizando-se em torno dos três pólos cro-
nológicos: 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 hospitaliza-
ção. Nesta, os sujeitos revelaram como é vivenciar a hos-
pitalização 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 hos-
pitalar, a curto e médio prazo, ora positivos, ora negativos,
dependendo da patologia e do tempo de doença. CONCLU-
SÃO: Este estudo possibilitou desvelar a hospitalização in-
fantil a partir da ótica do escolar e constatar, de certa forma,
que os serviços de saúde e os profissionais de enferma-
gem, em especial, precisam percorrer ainda um longo ca-
minho 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 desinteres-
sada, tem um efeito terapêutico, quando se considera te-
rapêutico 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-

HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL: A ÓTICA DO ESCOLAR
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dimentos terapêuticos. Vale ressaltar, que a mesma lógica
se aplica para a inclusão da escola no contexto da interna-
ção 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 in-
teresse e grau de entendimento, sem desconsiderar o bi-
nômio criança/família, a fim de que os medos e anseios
infantis possam ser sanados. Neste momento, a enferma-
gem 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 compro-
metidas 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 algu-
mas, 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 per-
tencente a cada pessoa inserida num grupo, para lhe pro-
porcionar o suporte mais adequado a sua situação.
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De certo que o avanço tecnológico contribuiu para a re-
dução das taxas de morbi-mortalidade infantil, espe-
cialmente com a terapia intensiva. Por outro lado fez
surgir um que ao receberem alta hospitalar irão reque-
rer da família cuidados que não são próprios do seu co-
tidiano 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 inter-
disciplinar, cuidados especiais no domicílio que, por não
pertencerem ao cotidiano de cuidar da maioria das
crianças, representam desafios relacionados aos cui-
dados habituais modificados, aqueles cuidados relacio-
nados ao conjunto de práticas implementadas nas
atividades da vida diária associadas ao processo de cui-
dar; 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 sobrevi-
ver; 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 cui-
dado medicamentoso, mais especificamente no cuidado
medicamentoso relacionado aos anti-convulsivantes,
visto que a maioria das crianças egressas da terapia in-
tensiva recebe alta com alguma prescrição medicamen-
tosa de acordo com estudo realizado por Cabral et al
(2004). Sendo assim, tive como objeto de estudo o pro-
cesso de produção de um almanaque sobre o cuidado
a criança em terapia anti-convulsivante. Os saberes e
práticas cotidianas dos familiares cuidadores de crian-
ças em terapia anticonvulsivante foram problematizados
e incorporados no processo de produção de um mate-
rial educativo (almanaque), com os objetivos de: desve-
lar os conteúdos sobre a terapia no cotidiano do
cuidado;  incorporar suas experiências nesse processo

de produção;  discutir a apropriação das imagens ofer-
tadas 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 investi-
gação. A pesquisa qualitativa foi conduzida segundo a
dinâmica de criatividade e sensibilidade almanaque do
método criativo e sensível (CABRAL, 1998) e comple-
mentada com informações do banco de dados do Labo-
ratório 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 uni-
dade 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 dialó-
gico, centrado no saber de experiência feita das fami-
liares cuidadoras, foi preciso constituir questões
geradoras de debate mobilizadoras de respostas vincu-
ladas ao cotidiano do cuidado na administração do an-
ticonvulsivante a criança para fomentar o diálogo e a
interação. Além disso, a oferta de imagens foi uma an-
tecipação que ajudou as cuidadoras a processar res-
postas, 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 indese-
jáveis, modo de apresentação e administração do re-
médio, dificuldades e facilidades na implementação da
terapia com anticonvulsivante. 
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A punção venosa em pediatria é para a criança um pro-
cedimento 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 administra-
ção de medicamentos com período prolongado e sa-
bendo que o sistema de pagamento ao hospital pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) é por patologia, aguçou-
me o interesse em desenvolver uma pesquisa explorató-
ria, descritiva com abordagem quantitativa sobre os
custos do Dispositivo Intravascular Periférico (DIP) na in-
ternação 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 Pe-
riférico nos acessos venosos durante a internação em
uma unidade pediátrica e Correlacionar o custo do Dis-
positivo Intravascular Periférico na composição da re-
muneração 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 tera-
pêutica medicamentosa por via endovenosa por um pe-
ríodo 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 denomi-
nado 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 pediá-
trica até a alta hospitalar. Após a coleta de dados, os
mesmos foram analisados e organizados em três cate-
gorias: I. Perfil Demográfico e Epidemiológico das Crian-
ças internadas na Enfermaria de Pediatria do HUAP; II.
Os Custos do DIP no Processo de Hospitalização em Pe-
diatria no HUAP; e III. Os Custos do DIP na composição
da remuneração final das internações pediátricas pagas

pelo SUS. Observou-se que embora o Hospital Universi-
tário 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 ou-
tros 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 Metro-
politana 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 en-
contrava bem próximo a este. Acredito desta forma que
o grande número de DIP utilizados durante as interna-
ções 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 ve-
nosas. No que se refere à questão do período de inter-
nação 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 recu-
peração 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 recupera-
ção de patologias, desta forma é preciso haver uma re-
estruturação e remodelagem do modelo de repasse de
verbas aos hospitais. É importante ressaltar que as três
categorias evidenciadas neste estudo não são estan-
ques, elas estão intimamente interligadas. O que se pre-
tendeu, em uma pesquisa na qual as conclusões
emanaram de dados numéricos e porcentagens, foi à
busca de alternativa (s) para a redução de custos tangí-
veis e intangíveis com acessos venosos. Portanto, urge
prosseguir investigando nessa linha teórica-metodolo-
gica para favorecer o processo de consolidação da en-
fermagem como profissão reconhecida e prestigiada
pelos seus componentes (os profissionais) e seus de-
pendentes (a população).

LEVANTAMENTO DOS CUSTOS DO DISPOSITIVO 
INTRAVASCULAR PERIFÉRICO NA COMPOSIÇÃO DOS 

VALORES DA INTERNAÇÃO EM UMA UNIDADE PEDIÁTRICA
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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 “INDI-
CADORES de CUIDADO em PEDIATRIA a partir do imaginá-
rio infantil – implicações para a prática de enfermagem
pediátrica” (2004), onde concluimos que o imaginário infan-
til 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 con-
sideração interpretações errôneas ou sensações desagra-
dáveis 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 inter-
nada, 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 in-
fantil?” e “De que forma este imaginário pode (des)construir
e (re)construir o ambiente da criança hospitalizada?”. O ob-
jeto de estudo é “a proposta de (re)construção da enferma-
ria pediátrica a partir do imaginário da criança
hospitalizada” e objetiva-se decodificar as imagens proje-
tadas 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 des-
critivo e o método qualitativo porque trabalhamos com
dados subjetivos e não-mensuráveis. O cenário foi uma en-
fermaria 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

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 par-
ticipando ativamente do processo de produção de informa-
ções teve a liberdade de escolher um pseudônimo do
mundo infantil. Para obtermos informações sobre o imagi-
nário infantil, estimulamos a criança a produzir através de
desenhos e/ou frases o que representava para ela o am-
biente hospitalar. Foram fornecidos às crianças materiais
do tipo papel, canetinhas, lápis de cor, cola e figuras/recor-
tes diversos para realizarem suas representações. Para a
realização desta dinâmica, procuramos estabelecer um vín-
culo 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 invocar-
mos 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. Identifica-
mos 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 ama-
durecimento 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 en-
fermaria pediátrica a partir dos subsídios fornecidos pelas
crianças de seus imaginários. Somamos a estas imagens
algumas de nossas concepções referentes ao cuidado em

(RE)CONSTRUINDO A ENFERMARIA PEDIÁTRICA 
A PARTIR DO IMAGINÁRIO INFANTIL - UMA 

PROPOSTA PARA A ENFERMAGEM.

Ticiane de Oliveira 1

Nébia Maria Almeida de Figueiredo 2
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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 sus-
citar novos imaginários da equipe de saúde que cuida da
criança e sua inserção nos ambientes hospitalares. Não po-
demos 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 cres-
cimento e desenvolvimento. Não tivemos a intenção de en-
cerrar 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 mo-
dificarmos as nossas formas de atuação junto à criança. As
imagens provenientes do imaginário de cada       criança-
sujeito nos permitiram repensar este ambiente e as rela-
ções desenvolvidas neste convívio; ademais, tais
imaginários estimularam a exteriorização de nossas pró-
prias imagens no cuidado à criança hospitalizada. 
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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 pro-
cessos dolorosos. Este conceito não se faz explícito no dia-
a-dia, porém mostra-se presente no momento em que o ser
humano se sente apreensivo quando é necessária a realiza-
ção de procedimentos sejam estes diagnósticos e/ou tera-
pêuticos. A coleta sanguínea é um procedimento invasivo que
gera uma mistura de sentimentos, tais como ansiedade,
medo e estresse, principalmente nas crianças, face o con-
junto 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 hetero-
gênea, 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 pre-
paro 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 procedi-
mento 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 ex-
pressos nos desenhos e sua contextualização, à luz das re-
presentações 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 Mos-
covisci 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 su-
jeitos 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 expres-
sasse 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 se-
gundo Bardin. A pesquisa atendeu a todos os preceitos éticos
e obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Es-

RISCO E RABISCO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR EXPRESSAS 

EM DESENHOS, ACERCA DO PROCEDIMENTO 
DE COLETA SANGUÍNEA
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cola de Enfermagem Anna Nery/ Hospital Escola São Fran-
cisco de Assis /UFRJ.  RESULTADOS: A partir da amostra dos
desenhos e falas dos escolares, foi realizada uma categori-
zação das informações emergidas das produções estéticas,
tendo sido destacados: 1) Dimensões Estruturais que Envol-
vem 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 San-
gue: a importância para a saúde do escolar. Os resultados
demonstraram que na dimensão estrutural, existiu uma ques-
tão de gênero acerca das representações sociais, tendo o
sexo masculino apresentado um aspecto operacional e o fe-
minino 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 po-
sitivas. No que tange a importância da coleta sanguínea, evi-
denciamos a percepção de escolares para a importância de
ações voltadas à prevenção e promoção da saúde.
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INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA) representa um grande problema para a saúde pú-
blica, constituindo-se numa pandemia crescente, inclusive
no Brasil. Crianças contaminadas pelo Vírus da Imunode-
ficiência Humana - HIV têm sua rotina diferenciada das
demais, seja pela quantidade diária de remédios que
tomam, pelo gosto nada agradável deles, pelos cercea-
mentos 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 in-
terferir no seu processo de crescimento e desenvolvi-
mento(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 enfer-
magem 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 pos-
sível, uma vez que, conforme ressalta a literatura, as con-
seqüências e repercussões dessa infecção e do seu
tratamento caracterizam essa população como portadora
de cuidados especiais em saúde(3). Entre tais aborda-
gens, 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 Brin-
quedo Terapêutico se baseia na função catártica do brin-
quedo 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

essa criança. METODOLOGIA: Estudo descritivo, de natu-
reza qualitativa, realizado com crianças de idades pré-es-
colar e escolar portadoras do HIV que realizam tratamento
ambulatorial no Centro de Atendimento do Departamento
de Infectologia Pediátrica – CEADIPe da Universidade Fe-
deral 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 uni-
versidade 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 compreen-
der aspectos da vivência da criança de ser portadora do
Vírus da Imunodeficiência Humana, sem o diagnóstico re-
velado 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 constitui-
se 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 in-
trusivo, 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 reor-
ganização da estrutura familiar. Os dados que compõem
esta vivência encontram-se expressos nas seguintes ca-
tegorias conceituais: Reconhecendo o estigma familiar da
doença; A doença constituindo-se em um segredo; Preo-
cupando-se com as manifestações respiratórias e a febre;
Preocupando-se com a saúde e a morte; Vendo os profis-
sionais da saúde como hostis e pouco confiáveis; Sendo
o tratamento difícil, intrusivo e gerador de tensão; Perce-
bendo o tratamento como o caminho para não “ficar mais
doente”; Desejando a união e a harmonia familiar e Sendo

O BRINCAR DA CRIANÇA PORTADORA DO HIV 
SEM DIAGNÓSTICO REVELADO: BUSCANDO 

COMPREENDER SUA VIVÊNCIA
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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, tam-
bém promoveu a oportunidade dela extravasar tanto a
tensão imposta pela doença propriamente dita, como
pelas demandas inerentes ao seu tratamento. Assim, rei-
teram que o Brinquedo Terapêutico é um importante ins-
trumento de comunicação e de intervenção de
enfermagem que deve integrar o planejamento da assis-
tência 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 consti-
tuição 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 ex-
plorada e compreendida.
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CONSULTA DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE 
NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF): 

INDICADORES IDENTIFICADOS NA LITERATURA.
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DANIELA KARINA ANTÃO MARQUES2 

MARIA MIRIAM LIMA DA NÓBREGA3 

gem a essa parte da população. METODOLOGIA: Pesquisa
tipo bibliográfica, realizada entre os meses de janeiro e
agosto de 2006 utilizando-se a seqüência de passos apre-
sentada por Marconi e Lakatos (2001), que foram: escolha
da temática; elaboração do plano de trabalho; identificação;
localização; compilação; fichamento; análise e interpreta-
ção; e redação, na qual se faz a descrição da temática in-
vestigada. RESULTADOS: Após analise da literatura foram
identificados inúmeros indicadores para auxiliar o enfer-
meiro na consulta aos adolescentes, os quais foram orga-
nizados nos três níveis de necessidade descritos por Horta,
a qual considera a classificação da vida psíquica descrita
por Mohana em psicobiológico, psicossocial e psicoespiri-
tual. O nível psicobiológico definido por Mohana (1963)
como forças instintivas ou energias inconscientes que sur-
gem de forma inesperada para regular todas as funções
necessárias para nossa sobrevivência. Nesse nível foram
identificados 330 indicadores, sendo que 19 encontravam-
se na necessidade de oxigenação; na necessidade de nu-
trição apareceram 15 indicadores; Necessidade de Sono e
repouso formam identificados 18 indicadores; na Necessi-
dade de Eliminação têm-se 20 indicadores; Necessidade
de Hidratação apareceram 10 indicadores. Avaliando a Ne-
cessidade de Exercício e Atividade Física foram encontrados
12; Necessidade de mecânica corporal obteve-se 9; Ne-
cessidade de motilidade foram identificados 9 indicadores;.
Necessidades de cuidado corporal têm 13 indicadores; Na
Necessidade de integridade física e cutâneo-mucosa ob-
teve-se 18 indicadores; Necessidade de Abrigo 12 foram
identificados; Nas Necessidades de regulação, que é uma
necessidade essencial para o organismo, uma vez que é
responsável pela regulação e equilíbrio do calor, das defe-
sas, da homeostase, entre outros, temos a regulação tér-
mica com 8 indicadores; a hídrica e eletrolítica com 13; a
imunológica com 04; a regulação vascular com 8; o cres-
cimento celular também com 8, a hormonal com 16 e a
neurológica com 21 indicadores; Ainda no nível psicobioló-
gico temos a Necessidade de percepção que é a necessi-
dade orgânica de perceber o meio através de estímulos
nervosos com o objetivo de interagir com estes, na qual
estam as percepções olfativa com 6 indicadores, auditiva

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde no intuito de reorga-
nizar a atenção básica implantou em 1994, o Programa de
Saúde da Família (PSF), o qual “prioriza as ações de promo-
ção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da
família, do recém-nascido ao idoso, sadio ou doente, de
forma integral e contínua” (BRASIL, 2000). Diante disso,
essa estratégia busca englobar todos os programas de
atenção do ministério, inclusive o de atenção ao adoles-
cente. Considerando que, o primeiro contato da população
com os serviços de saúde vem ocorrendo através dos PSF,
estes devem dispor de equipe responsável, pela prestação
de assistência às famílias, integrando as ações de promo-
ção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilita-
ção e encaminhamento dos casos de maior complexidade
para os demais níveis de assistência. O enfermeiro é um
profissional de fundamental importância nas ações de
saúde na rede básica, sendo, responsável pela criação do
vínculo entre os adolescentes e os serviços. Dessa forma,
é imprescindível que ele se integre às questões assisten-
ciais com competência e capacidade, realizando um aten-
dimento mais eficaz e de maior resolutividade. Diante desse
contexto, a consulta de enfermagem aparece como estra-
tégia para colaborar e minimizar esse quadro. Mandú e
Paiva (2001, p. 132) referem que a consulta de enferma-
gem ao adolescente é um espaço para expressão/captação
das necessidades, da resolução de problemas de compe-
tência desses profissionais e articulação com outros seto-
res, profissionais ou estruturas de apoio, sendo as
intervenções com enfoque clínico-educativo. Nesse sentido,
torna-se imprescindível o conhecimento do enfermeiro
sobre as necessidades dos adolescentes, contudo, faz-se
necessário um guia instrucional com indicadores que pos-
sam direcionar essa assistência. Diante disso, optou-se pela
teoria das necessidades humanas básicas de Horta, a qual
além de ser uma das mais difundida em todo país é uma te-
oria que foi desenvolvida por uma brasileira e adequa-se
ao atendimento de atenção básica, uma vez que a mesma
busca a independência do paciente. OBJETIVO: Realizar
uma revisão da literatura sobre as necessidades humanas
básicas de Horta direcionada aos adolescentes e identificar
indicadores que contribuam com a consulta de enferma-
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com 8, tátil com 9, visual com 13, gustativa com 8 e dolo-
rosa aparece com 7 indicadores; Necessidade de sexuali-
dade forma identificados 16 termos; Necessidade de
Locomoção 15, Necessidade de Ambiente 8 e a Necessi-
dade terapêutica com 7 indicadores. O nível psicossocial é
a tendência que todo ser humano tem de conversar, convi-
ver socialmente, afirmar-se perante os outros, tornar visível
seus valores, sentir-se querido, amado e aceito pelo outro
(MOHANA, 1963). Nesse nível foram encontrados 151 in-
dicadores, distribuídos nas necessidades de segurança, a
qual apresentou 18 indicadores, amor e aceitação que
foram descritas juntas e aparecem com 29 indicadores, co-
municação com 13 indicadores, liberdade e participação
que também são identificadas em conjunto e apresentaram
17 indicadores, a necessidade de aprendizagem (educação
à saúde) obteve-se 08 indicadores, na de criatividade foram
encontrados 7 indicadores, as necessidades de recreação
e lazer são definidas juntas e apresentaram 7 indicadores,
a de gregária tem 14; a necessidade de espaço foram en-
contrados 6; em auto-realização apareceram 08 indicado-
res, as necessidades de auto-estima, autoconfiança e
auto-respeito juntas aparecem com 07 indicadores, auto-
imagem obteve 06 e atenção com 11. O nível psicoespiri-
tual Mohana  (1963) descreve como aquele em que o ser
humano faz indagações sobre o porquê e o para quê do
que acontece no nosso cotidiano, no qual se encontram
as necessidades religiosa ou teológica, ética ou filosofia
de vida, na qual foram identificados 12 indicadores. CON-
SIDERAÇÕES FINAIS - A coleta de dados, enquanto fase
primordial do processo de enfermagem necessita de um
guia para direcionar os dados a serem coletados. Diante
disso, obter indicadores capazes de ser viável na prática e
direcionado às reais necessidades dos adolescentes, vi-
sualizando-as como seres diferenciados, é essencial para
que se possa chegar a diagnósticos de enfermagem que
reflitam suas reais necessidades. Com isso, espera-se que
os indicadores, sejam facilitadores da coleta contribuindo
para que as demais fases do processo sejam aplicadas,
pois o direcionamento dos cuidados na atenção aos ado-
lescentes pode representar transformações significativas
em suas práticas de saúde.
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INTRODUÇÃO - Em 1998, foi criado através da Decisão
004/98 emitida pela Vice Presidência Médica do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, um comitê multidisciplinar perma-
nente intitulado Programa para Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente Hospitalizados (PDDCAH - HCPA)
para discussões e orientação dos processos de cuidado à
criança e ao adolescente, extensivos à família, com ênfase
na prevenção dos maus tratos institucionais. Este Programa
é orientado pela Declaração dos Direitos da Criança e do
Adolescente Hospitalizados (Resolução nº 41 do Ministério
da Justiça e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, de outubro de 1995). O PDDCAH aborda
os direitos das crianças e adolescentes hospitalizados, ava-
liando as rotinas e processos institucionais, bem como as
atitudes individuais que não estejam atendendo os melho-
res interesses ou desrespeitando os direitos das crianças e
adolescentes enquanto pacientes desta instituição. O Pro-
grama tem como objetivos conscientizar os profissionais da
instituição para que se mantenham constantemente em
alerta no cumprimento destes direitos. Salientamos que o
Programa não tem função fiscalizadora, nem tampouco pu-
nitiva. Sua função é preventiva, educativa e resolutiva.Com-
posição do grupo - No momento, o comitê é formado por
sete enfermeiras, uma recreacionista, uma nutricionista,
uma psicóloga, uma assistente social, dois professores da
medicina e uma professora da enfermagem que atualmente
coordena o grupo. Alguns destes profissionais compõem o
grupo desde seu início em 1998. Não é um grupo fechado,
estando aberto para qualquer pessoa que queira partici-
par.Metodologia de trabalho do grupo - a equipe tem reu-
niões quinzenais, onde são discutidas as situações trazidas
pelos integrantes do grupo ou através de informações en-
viadas por qualquer profissional do hospital por meio de
uma ficha específica do Programa. Após são realizados os
encaminhamentos necessários através da distribuição de
tarefas entre os componentes do grupo. Qualquer funcioná-
rio, professor, acadêmico ou voluntário que desenvolve suas
atividades no HCPA poderá colaborar relatando na Ficha de
Informações do PDDCAH, situações que ocorrem nas de-
pendências do HCPA e que não estejam atendendo os Di-

reitos da Criança e Adolescente Hospitalizados. Estas fichas
de informações podem ser depositadas nas urnas do
PDDCAH que estão localizadas em algumas unidades ou
nas urnas da Pesquisa de Opinião existentes em todas as
unidades da instituição. RESULTADOS – Entre as várias
ações desenvolvidas por este comitê estão: - Criação de
folders e cartazes para a divulgação dos direitos da criança
e adolescente hospitalizados, promovendo divulgação e
conscientização destes princípios em todas as áreas, ser-
viços e unidades do hospital com interface na atenção ao
paciente pediátrico; - Criação da Normatização da Perma-
nência Conjunta Pais x Filhos/HCPA, que integra aspectos
organizacionais deste sistema na Internação Pediátrica; -
Elaboração de documento oficial para autorização de saída
do hospital, assinado pelo responsável da criança (passeio
com os pais e/ou recreação); - Criação do Projeto Pediatria
Segura (proposição de medidas como aquisição de equi-
pamentos de filmagem a serem instalados nas unidades
para detecção da circulação de pessoas estranhas; aquisi-
ção de novos berços com grades mais altas para evitar que-
das; grades e fechaduras especiais em portas e corredores,
entre outras); -Revisão das rotinas de NPO (idade da
criança, motivo e tempo de NPO); - Proteção da exposição
da criança frente à mídia ; - Revisão das acomodações para
permanência do familiar acompanhante durante a interna-
ção e fornecimento de vale refeição; - Reforçada a meta
de aquisição de poltronas para as mães de pacientes nas
enfermarias; - Levantamento de acidentes com brinquedos
de má qualidade; - Discussão sobre a importância de man-
ter brinquedos não só na recreação, mas também nas en-
fermarias; - Propostas de valorização da manifestação
lúdica e estimulação da criança hospitalizada; - Revisada a
rotina de encaminhamento das crianças e tempo de espera
para realização de exames nas diversas áreas da institui-
ção. CONSIDERAÇÕES – Acredita-se que as ações do pro-
grama têm auxiliado para que os profissionais que atendem
as crianças e os adolescentes no hospital, conheçam e res-
peitem cada vez mais os seus direitos, contribuindo decisi-
vamente para uma práxis reflexiva, criativa e ética em
defesa da qualidade do processo de cuidado em Pediatria. 
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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde define a
adolescência como o período de vida em que o indivíduo
passa do aparecimento das características sexuais secun-
dárias à maturidade; Os padrões psicológicos e a identifi-
cação do indivíduo evoluem da fase infantil à fase adulta
(1). Vê-se, pois, que a adolescência é caracterizada por in-
úmeras transformações que marcam este complexo mo-
mento de transição, que se torna mais difícil quando ocorre
uma gravidez. De acordo com o último Censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil entrou no ano
de 2000 com 36 milhões de adolescentes, isto é, um quinto
da população total, o maior coorte de adolescentes que se
conhece na história demográfica brasileira, sendo que um
milhão delas engravidam por ano (2). Esta problemática se
converteu em um dos grandes problemas de saúde pública
do Brasil. Como enfermeiras docentes-assistenciais viven-
ciamos essa realidade com um aumento significativo de
mães adolescentes que passaram a buscar a consulta de
enfermagem em puericultura do Centro Assistencial Cruz
de Malta (CACM). Essa situação nos despertou um inte-
resse maior e aprofundado pela temática, pois começamos
a interagir quase que diariamente com essas adolescentes,
seus filhos e suas histórias de vida. Pudemos assim perce-
ber quantas ansiedades, medos e inseguranças permeiam
esse momento. Todavia, nos deparamos com outra faceta
bem diferente daquela contemplada na literatura e nos dis-
cursos dos profissionais de saúde, que descrevem a gravi-
dez na adolescência como sendo não planejada, indesejada
e a falta de aspirações que leva essa adolescente a aban-
donar a escola e conseguir um emprego. OBJETIVO: Com-
preender os motivos que impulsionam a adolescente a
engravidar e quais suas expectativas quanto ao futuro. ME-
TODOLOGIA: Trata-se de recorte de uma pesquisa qualita-
tiva, que buscou compreender o significado atribuído pela
mãe adolescente à vivência de cuidar de seu filho (3). Tal
pesquisa utilizou como referencial teórico o Interacionismo
Simbólico e, como referencial metodológico a Teoria Funda-
mentada nos Dados (Grounded Theory), que visa descrever
conceitos que emergem dos dados e interpreta a relação
entre eles, permitindo a construção de modelos teóricos
(4). O estudo foi realizado no ambulatório do CACM, insti-

tuição filantrópica, não governamental da cidade de São
Paulo, que mantém um Programa de Integração Docente -
Assistencial com o Departamento de Enfermagem da Uni-
versidade Federal de São Paulo. Participaram do mesmo,
oito mães adolescentes de 15 a 19 anos de idade. As es-
tratégias utilizadas para a coleta dos dados foram observa-
ção participante e a entrevista semi-estruturada.. Os dados
foram analisados concomitantemente à sua coleta, obede-
cendo aos passos preconizados pela metodologia, levando
à emergência de várias categorias representativas dos di-
ferentes aspectos da vivência investigada, entre as quais
destacaremos neste trabalho: Realizando um sonho e Tendo
expectativas quanto ao futuro. RESULTADOS: A categoria
Realizando um sonho revelou a intenção consciente e des-
ejada da adolescente tornar-se mãe, pois expressa o desejo
de ter um filho que, muitas vezes, se apresenta como um
projeto de vida. Assim, ela vai construindo suas ações em
direção àquilo que almeja: ser mãe e preparar-se para tal.
Neste caminhar, ela revê experiências passadas, tanto po-
sitivas, como negativas, de como foi cuidada, conforme re-
velam as subcategorias que a compõe: Querendo ser mãe,
Permitindo-se ser mãe, Preparando-se para ser mãe e Re-
vivendo experiências passadas. A categoria Tendo expecta-
tivas quanto ao futuro, por sua vez, revela dados que
contradizem muito o discurso do senso comum a respeito
da falta de expectativas decorrentes da maternidade pre-
coce, permitindo compreender que, após o nascimento do
filho, a mãe adolescente continua a ter sonhos. Ela recon-
hece que estudar e trabalhar implica em ter garantias de
um futuro melhor para si e para seu filho, e, assim, planeja
estudar, trabalhar e investir na qualidade da relação mãe-
filho, com a determinação de evitar que seu filho venha a
passar pelo que ela passou e de que ele terá em sua mãe
alguém com quem vai poder contar sempre. Tais expecta-
tivas estão expressas nas subcategorias: Querendo estudar,
Querendo trabalhar, Investindo na qualidade da relação
mãe-filho e Querendo um futuro melhor para o filho Consi-
derações Finais: Esses achados permitiram compreender
motivos que impulsionam a adolescente a engravidar e as
suas expectativas quanto ao seu futuro e de seu filho.  Es-
peramos que esses achados possam contribuir na prática
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dos profissionais de saúde, que assistem gestantes e mães
adolescentes, nos diferentes níveis de atenção. Para tal
acreditamos ser responsabilidade do profissional manter
um canal de confiança permanentemente aberto para que
se estabeleça um relacionamento terapêutico, livre de pre-
conceitos, oferecendo subsídios para que, se optarem por
engravidar, o façam com consciência dos custos financei-
ros, sociais e emocionais, e das responsabilidades que cui-
dar do filho acarretam. Além disso, a respeito da sua
decisão, devemos procurar entender as circunstâncias de
vida que a levaram a querer ter um filho e estabelecer con-
dições para que cuide dele com todas as suas potenciali-
dades (3).  O grande desafio é instituirmos medidas de
apoio e estímulos educativos e socioculturais extensivos às
adolescentes e suas famílias para que possam resgatar a
importância de suas famílias, assim como dar continuidade
aos seus projetos de vida. Ainda como estratégia de preve-
nir a gravidez na adolescência, deve-se pensar na formação
de grupos de jovens com a presença de gestantes e mães
adolescentes, a fim de discutir as perdas que podem vir a
ocorrer em decorrência de uma gravidez precoce.
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INTRODUÇÃO: A internação de uma criança em uma
unidade de terapia intensiva é sempre marcada por
profundas modificações na estrutura familiar. Para
Buarque1 é cada vez mais constante a presença dos
familiares junto aos profissionais que trabalham na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, o que nos traz
a reflexão de como deveria ser a abordagem destes
pais frente à hospitalização em um sentido de uma
melhor intervenção por parte dos profissionais promo-
vendo uma melhor adaptação da família sobre a situa-
ção crítica vivenciada.  Já para Oliveira2 os pais diante
do nascimento de um recém-nascido pré-termo, que
apresenta problemas orgânicos ou baixo peso pode
desencadear sentimentos contraditórios e conflitantes
nos familiares principalmente na mãe. Segundo a
mesma autora, a mãe ao mesmo tempo em que deseja
estar com o seu filho luta contra um sentimento de
culpa e medo de não saber cuidar adequadamente do
seu bebê.2 Percebe-se que o grupo de apoio tem uma
ação eficaz em relação aos aspectos emocionais dos
familiares. Para Fernades3 o grupo de pais ajuda a in-
vestigar as alterações na dinâmica familiar entre ou-
tros aspectos. Percebe-se a grande importância de
grupos de pais em UTI Neonatais com a finalidade de
apoiar estas famílias em relação aos problemas en-
frentados. Com base nos dados relatados acima esta
pesquisa trata-se de um estudo que tem por objeto
relatar a percepção de um grupo de pais de recém
nascidos internados em uma Unidade de Terapia In-
tensiva Neonatal de um Hospital Universitário, descre-

vendo a vivência do processo de hospitalização de seu
filho. OBJETIVOS: Identificar as principais dificuldades
encontradas pelos pais no processo de hospitalização.
Caracterizar os principais problemas vivenciados pelos
pais de bebês internados em unidade de terapia in-
tensiva. Direcionar uma melhor abordagem da equipe
de enfermagem, com base nos dados encontrados,
sobre orientação inicial dos familiares de recém-natos
internadas na UTI Neonatal. METODOLOGIA: A meto-
dologia utilizada foi qualitativa-descritiva por melhor
descrever os aspectos sociais do estudo.4 Os dados
foram coletados através das falas emergidas durante
os relatos feitos por um grupo de pais no qual descre-
viam seus medos, ansiedades e dúvidas sobre a inter-
nação de seus filhos, os discursos foram divididos e
agrupados por temáticas para poderem ser analisa-
dos. RESULTADOS: Os resultados demonstraram que
os temas emergidos nos relatos foram principalmente
o medo em relação à morte, ansiedade sobre possíveis
limitações e seqüelas futuras de seu filho e a dificul-
dade sobre os custos relacionados à visitação e a re-
organização de sua rotina de vida alterada pela
hospitalização. CONCLUSÃO: Face aos fatos encontra-
dos percebemos a importância da atuação do enfer-
meiro de modo a minimizar os conflitos gerados pela
hospitalização, para isso é de grande importância à
colocação de um discurso direcionado aos principais
problemas apresentados pelos pais. Esperamos ter
contribuído com informações necessárias a este dire-
cionamento através deste relato de caso.

GRUPO DE PAIS DE UMA UTI NEONATAL DE UM 
HOSPITAL UNIVERSITARIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: Na Segunda metade do século 20, espe-
cialmente a partir do final da década de 60, a assistência
neonatal passou a apresentar o maior desenvolvimento
de sua história. Com a ampliação dos conhecimentos que
possibilitou uma maior compreensão dos eventos ocorri-
dos no período perinatal e suas patologias específicas,
associada ao aparecimento de inúmeras técnicas e equi-
pamentos, pudemos observar um verdadeiro salto de
qualidade assistencial na atenção à saúde do recém-nas-
cido, particularmente daqueles de muito baixo peso e
pré-termos. Em conseqüência desse desenvolvimento,
viu-se surgir uma população de crianças nascidas pre-
maturamente, até bem pouco tempo inviáveis devido a
sua imaturidade e complicações clínicas. A hospitalização
por longos períodos, imediatamente após o nascimento,
pode interferir no desenvolvimento do apego entre os
pais e seu bebê doente. É importante que a assistência
neonatal não se baseie apenas em alta tecnologia,mas
leve em consideração a humanização do atendimento, a
partir das ações que realizamos em nossa prática diária
de assistência integral ao recém nascido, mãe, pai e fa-
mília. No Hospital de Clinicas da Universidade Federal de
Minas Gerais foi criado um programa de Humanização
Hospitar HC-PROEX/UFMG e o projeto “Atenção Huma-
nizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Can-
guru” é vinculado a esse programa. São várias ações e
a visita de avós e irmãos compõe uma delas. Aos avós e
irmãos do bebê prematuro é franqueada a entrada na
Unidade Neonatal para visitá-lo. Esta visita, no entanto,
deve ser acompanhada pelos cuidadores, pois ao chega-
rem, eles se encontram tomados de ansiedade devido à
hospitalização do bebê. OBJETIVOS:Estimular a partici-
pação dos familiares na vida do bebê desde o inicio, pro-
mover sua inclusão no seu grupo social, ajudar os
familiares no seu encontro com um bebê vulnerável sub-
metido à tecnologia da Unidade Neonatal. METODOLO-
GIA: Realiza-se uma palestra explicativa durante uma
reunião com os familiares procurando fornecer um su-

porte emocional, esclarecendo suas dúvidas e medos
amenizando suas ansiedades. A equipe se preocupa com
o grau de compreensão que as famílias têm sobre as in-
formações recebidas não sendo excessivamente técnicas
e sim utilizando uma linguagem acessível a todos.  Du-
rante a reunião é discutido sobre os cuidados a serem
tomados antes e durante a visita, assim como a técnica
de lavação de mãos, a forma de tocar o bebê e a impor-
tância do silêncio que deve ser mantido. Cada familiar é
acompanhado por um membro da equipe de saúde até o
leito do bebê acolhendo-o e fornecendo informações
adequadas, claras e objetivas sobre as rotinas, os aparel-
hos e os cuidados que cercam o recém-nascido. Aos ir-
mãos dos bebês utilizam-se recursos lúdicos  e
conversas como instrumentos para melhor entendimento
das instruções antes da visita à Unidade Neonatal. RE-
SULTADOS:O acolhimento à família no ambiente neonatal
implica na facilitação do processo de auxiliar a cuidar
tanto do bebê quanto de seus pais e irmãos durante esse
período. As visitas de familiares, especialmente dos avós,
representam um grande apoio e conforto para os pais e
ajudam na inclusão do bebê no seu contexto familiar,
amenizam a experiência de separação e promovem mu-
danças na qualidade da assistência. Os irmãos do bebê
compreendem melhor a necessidade de tantos cuidados
e da ausência da mãe diminuindo suas ansiedades. CON-
CLUSÃO:  A idéia principal que nos norteia reside no re-
conhecimento de que um bebê sozinho não existe. Ele
surge sempre acompanhado de sua mãe, de seu pai, de
seus irmãos e de sua historia familiar. Zelar pela preser-
vação dos vínculos afetivos familiares, por meio de um
acolhimento à família, é cuidar e prevenir a saúde de
todos os integrantes desse grupo e, portanto, garantir
para o bebe um espaço mais saudável, capaz de colaborar
para seu desenvolvimento. A participação dos familiares
na vida do bebê durante a hospitalização tem contribuído
no processo de sua inclusão no meio familiar, e também
na continuidade do seguimento após alta hospitalar.

CUIDADOS CENTRADOS NA FAMÍLIA: UMA ESTRATÉGIA 
DE INCLUSÃO SOCIAL DO BEBÊ PRÉ-TERMO
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Os avanços tecnológicos para diagnóstico e manuseio de
recém-nascidos enfermos, notadamente os de muito baixo
peso e pré-termos, desenvolvidos a partir do final dos anos
60 trouxeram uma importante contribuição na garantia de
chance de vida desse grupo etário. Considerando que o
adequado desenvolvimento dessas crianças é determinado
por um equilíbrio quanto ao suporte das necessidades bio-
lógicas, ambientais e familiares, cumpre estabelecer uma
contínua adequação tanto da abordagem técnica quanto
das posturas que impliquem em mudanças ambientais e
comportamentais com vistas a maior humanização do aten-
dimento. A adoção dessa estratégia pode ser essencial na
promoção de uma mudança de postura na estrutura de as-
sistência hospitalar neonatal centrada na humanização da
assistência e no princípio de cidadania da família. A inter-
nação de um bebê em uma Unidade Neonatal representa,
para ele e sua família, uma situação de crise. Isso repercute
de maneira especial no surgimento da interação entre pais
e bebês e podem interferir na formação e no estabeleci-
mento dos futuros vínculos afetivos familiares. Atualmente
se reconhece a importância vital de uma relação estável e
permanente durante os primeiros anos de vida. As relações
iniciais entre o bebê e seus pais são consideradas o protó-
tipo de todas as relações sociais futuras. O bebê pré-termo,
logo ao nascer, devido a suas condições, necessitará ser
separado de seus familiares e ser cuidado por um período
mais ou menos longo pela equipe de saúde. É preciso ter
seu desenvolvimento afetivo preservado. É necessário, por-
tanto, que a equipe de saúde propicie um ambiente acol-
hedor e receptivo, tanto para o bebê como para seus pais.
A facilitação dos contatos iniciais e durante toda a perma-
nência no hospital contribui para a formação e fortaleci-
mento dos laços afetivos. Para transmitir às famílias
informações consistentes e de apoio foi criado um trabalho
multidisciplinar. Este trabalho utiliza-se de técnica de grupo
com o intuito de propiciar elaboração da experiência trau-
mática vivenciada com o nascimento do bebê pré-termo.
Isto resulta na diminuição dos riscos de abandono, morte e
violência que ele eventualmente possa sofrer. A intervenção
grupal é uma das estratégias de atuação do projeto “Aten-
ção Humanizada ao Bebê de Baixo Peso-Método Canguru”.

Este projeto  é vinculado ao programa de Humanização
Hospitalar HC-PROEX/UFMG. De acordo com Andaló
(2001), “...O grupo é constituído não somente pela tarefa,
mas também pelo coordenador/mediador que, por estar
imerso na situação vivida, consegue ter uma visão de dis-
tância que lhe permite captar aspectos mais amplos e pro-
fundos.” OBJETIVOS: Minimizar ao máximo os efeitos da
separação proporcionando um ambiente receptivo através
de uma equipe interdisciplinar treinada, capacitada e pre-
parada com habilidade, respeito e sensibilidade. Favorecer
o exercício das funções materna e paterna durante a hos-
pitalização de seu recém-nascido, desconstruir o processo
de estigma associado à prematuridade e construir uma prá-
tica clínica interprofissional. Acolher e familiarizar os pais
ao ambiente da Unidade Neonatal desmistificando e enco-
rajando-os a realizar o cuidado canguru e os cuidados de
rotina necessários com os seus filhos prematuros. METO-
DOLOGIA: Um grupo de apoio aos pais é coordenado por
equipe multiprofissional e compreende encontros semanais
com duração média de sessenta minutos. Estão envolvidos
na intervenção neonatologistas, psicólogas, assistente so-
cial, enfermeiras e técnicos de enfermagem, alunas da gra-
duação em psicologia e enfermagem, pais e familiares do
bebê pré-termo retido na Unidade Neonatal do HC/UFMG.
A reunião é realizada no Posto de Coleta de Leite Humano
e tem seu inicio com a apresentação de todos os participan-
tes e relatos espontâneos das experiências vivenciadas pelo
grupo familiar e pelos profissionais participantes. Consti-
tui-se em um espaço de interação e aprendizagem onde
ocorrem trocas de experiências tais como: ordenha e ma-
nutenção da produção do leite, discussão sobre medos, dú-
vidas, angústias, sofrimento, vitórias e suas vivências
emocionais referentes à internação hospitalar de seus fil-
hos. Além disso, no espaço da reunião podem surgir outras
demandas como: resgatar aspectos da feminilidade; recon-
hecimento de paternidade; questões relacionadas ao uso
de drogas e outras. RESULTADOS: Melhora no processo de
comunicação dos familiares com o bebê e cuidadores de-
vido às trocas de experiências entre os participantes. Ela-
boração da vivência traumática da prematuridade
possibilitando a aceitação do bebê real e capacitação das
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mães para o exercício da função materna que pode se per-
der frente à separação precoce mãe/bebê. CONCLUSÃO: A
equipe multidisciplinar, sensibilizada em assistir de forma
humanizada e acolhedora os recém-nascidos e familiares
internados, percebe esta clientela na sua integralidade, de
forma holística e diferenciada, de acordo com as caracte-
rísticas e necessidades peculiares de cada situação. O en-
contro de pais vem somar à intervenção clinica, construída
numa perspectiva de atuação interdisciplinar, uma articula-
ção das concepções teóricas e práticas da atenção à saúde
materno-infantil, consequentemente melhorando a quali-
dade da assistência prestada.  
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O recém-nascido (RN) é um cliente que requer cuidados
especiais, pois necessita de ser observado pelos profissio-
nais de saúde para serem tomadas atitudes rápidas e se-
guras, caso necessárias, com o objetivo de minimizar
complicações no seu quadro clínico. O RN enfermo e pre-
maturo precisa de muito mais atenção porque além dos
cuidados básicos são submetidos a outros procedimentos
estressantes que desencadeiam várias alterações fisioló-
gicas, distanciando-o mais da alta hospitalar e de sua fa-
mília. Com o avanço da assistência neonatal está se
ampliando a visão para a prevenção e manutenção de es-
truturas corporais que não eram vistas como importantes
na contribuição da recuperação do neonato enfermo e
prematuro. Entende-se que quanto mais grave for a si-
tuação do RN, mais probabilidade ele tem de desenvolver
uma lesão de pele (Ferreira e Madeira, 2004). A realização
de diversos e repetidos procedimentos invasivos e a uti-
lização de vários dispositivos de apoio à vida na pele do
RN são as principais causas das lesões cutâneas, princi-
palmente no prematuro, devido à imaturidade cutânea que
leva a susceptibilidade às lesões. Deve-se atentar na uti-
lização e retirada de adesivos da pele do RN, proteger a
pele com filme transparente antecedendo a utilização do
adesivo, substituir a solução iodada e álcool 70% pela clo-
rohexidine aquoso, só lançar mão das outras soluções em
último caso, observar as infusões intravenosas para pre-
venir o extravasamento de soluções, observar freqüente-
mente as condições da pele, fazer mudança de decúbito
e utilizar algumas medidas para prevenir o ressecamento
cutâneo e lesão térmica na pele do recém-nascido en-
fermo e prematuro (Bueno, 2003). A ruptura da pele au-
menta o risco de infecções, dando oportunidade para que
as bactérias e fungos passem pela porta de entrada
quando a barreira protetora não está intacta. A pele lesio-
nada contribui também com o desequilíbrio hidroeletrolí-
tico e térmico através da perda hídrica e de calor, aumenta
o risco de toxicidade de produtos aplicados topicamente
e aumenta o consumo calórico, para reparo tecidual
(Tamez e Silva, 2002). Desta forma, o objetivo desta pes-
quisa é citar a importância dos cuidados com a pele do
recém-nascido enfermo e prematuro. A função da pele

mais essencial é agir como barreira entre o meio interno
e o ambiente para prevenir a entrada de microorganismos
da superfície da pele, por isso o cuidado com a pele do
neonato enfermo e prematuro merece atenção devido ao
alto risco para desenvolver infecção em razão da imatu-
ridade da barreira epidérmica associada a um sistema
imunológico pouco desenvolvido. Podemos observar que
uma pequena lesão causa vários transtornos para o
recém-nascido prematuro (RNPT) e enfermo. Então é de
suma relevância o enfermeiro assistencial das Unidades
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) investir na prevenção
dessas rupturas teciduais para reduzir complicações, aju-
dar na melhora do quadro clínico, diminuir o custo e o
tempo de internação. Para uma assistência de enferma-
gem de qualidade é necessário a utilização de protocolos
e educação continuada nas UTINs. O presente estudo
trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, do tipo
revisão bibliográfica, com busca em fontes primárias e
secundárias, tais como teses, artigos, livros e monogra-
fias, que foram coletados através das bibliotecas das se-
guintes instituições: Instituto Fernandes Figueira, Hospital
Municipal do Andaraí, Universidade Estácio de Sá-Rj, Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro, Escola Anna Nery,
Faculdade São Camilo e materiais da Internet através da
consulta à base de dados Medline. Conclui-se que os cui-
dados com a pele dispensados ao recém-nascido enfermo
e prematuro são de suma importância para a redução de
índices de mortalidade e agravo no quadro clínico neona-
tal, porém, não podemos perder de vista o desempenho
de estratégias de humanização da assistência a esta
clientela. Pude perceber através da literatura disponível
que a prevenção está em se tomar medidas simples, ca-
bendo ao enfermeiro das UTINs a responsabilidade de mi-
nimizar o aparecimento dessas lesões e a condução
destas medidas. Cuidar da pele do RNPT tem sido um
desafio para a enfermagem devido à falta de material dis-
ponível sobre o tema, por isso venho através desse estudo
dar a minha parcela de contribuição para a atuação da
equipe de enfermagem no processo de redução e preven-
ção das lesões cutâneas provenientes do descuido ou
despreparo desses profissionais.

CUIDADOS COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO ENFERMO 
E PREMATURO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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Segundo Souza (2002) a dor pode ser considerada uma
experiência subjetiva e pessoal resultante de um dano real
ou potencial ao tecido. O reconhecimento da dor no recém-
nascido é um desafio para a enfermagem devido à ausên-
cia da comunicação verbal, por isso temos várias escalas
para avaliar a dor no recém-nascido, de acordo com Tamez
e Silva (2002): CRIES é para a avaliação do pós-operatório
do recém-nascido, embora não seja específica para avaliar
a dor é muito utilizada. Ela avalia o choro, requerimento de
oxigênio, aumento dos sinais vitais (FC e PA), expressão
facial e sono. NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) é utilizada
para avaliar a dor de neonatos prematuros. Avalia a ex-
pressão facial, choro, padrão respiratório, movimentos dos
braços, movimentos das pernas e estado de consciência.
O uso dessas escalas tem aumentado dentro das unidades
neonatais devido aos crescentes estudos e incentivos dos
profissionais sobre a avaliação da dor em recém-nascidos.
A avaliação da dor é uma das responsabilidades do enfer-
meiro, não é simplesmente achar que o recém-nascido
esteja com dor, mas sim fazer um julgamento com base
numa análise objetiva e criteriosa; exigindo dele um bom
treinamento, um raciocínio crítico e um conhecimento te-
órico sobre o assunto. Sabemos que os recém-nascidos
em cuidados intensivos estão sujeitos a inúmeras inter-
venções potencialmente dolorosas, e para expressar a dor
segundo Tamez e Silva (2002) eles utilizam a mímica facial,
a atividade motora, o choro e as respostas fisiológicas.
Com base nisso a atual pesquisa têm por objetivo descre-
ver intervenções não-farmacológicas na prevenção e di-
minuição da dor que estão expostos os recém-nascidos
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Este es-
tudo foi delineado como qualitativo, descritivo, adotando
uma metodologia de pesquisa bibliográfica utilizando revis-
tas eletrônicas, livros e periódicos científicos. Foram visi-
tadas as seguintes bibliotecas do Rio de Janeiro: Instituto
Fernandes Figueira, Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro, Universidade Federal Fluminense e Universidade Es-
tácio de Sá. Também foram coletados materiais nos
bancos de dados como Lilacs e Medline. Dentre as litera-
turas nacionais encontradas foram poucas as que discuti-
ram sobre as condutas não-farmacológicas no

recém-nascido para o alívio da dor, abordavam mais sobre
a fisiologia da dor, as condutas farmacológicas e até
mesmo os mecanismos responsáveis pela percepção e
transmissão da dor. De acordo com alguns autores como
Gaspary e Rocha (2004), Caetano, Fujinaga e Scochi
(2003), Gaspardo, Linhares e Martinez (2005), Pimenta
(1990) e Guinsburg (1999) temos várias intervenções não-
farmacológicas para a prevenção e o alívio da dor no RN
enfermo e prematuro. Podemos citar a sucção não-nutri-
tiva que melhora a respiração, a oxigenação, o funciona-
mento intestinal e inibe a hiperatividade, melhorando o
desconforto. Não reduz a dor, mas ajuda o RN a se orga-
nizar após o estímulo doloroso, na utilização desse método
usa-se o dedo enluvado para estimular a sucção não-nu-
tritiva. Pode também ser útil administrar glicose associada
ou não a nutrição não-nutritiva, 1ml a 25% ou 2ml a
12,5% por via oral 1 a 2 minutos antes do procedimento
doloroso, na parte anterior da língua do neonato, irá dimi-
nuir a durabilidade do choro, a expressão facial e a fre-
qüência cardíaca.  Oferecer o leite materno colabora para
acalmar, tranqüilizar e reduzir a dor da criança, assim como
o contato pele-a-pele que é estimulado através do método
canguru com o neonato despido, na posição ventral, e se-
guro sobre o tórax da mãe, de 10 a 15 minutos antes do
procedimento doloroso. É válido implementar intervenções
no meio ambiente da UTIN revendo o design; usar mantas
espessas sobre a incubadora para reduzir o impacto so-
noro quando colocam objetos em cima do acrílico da
mesma; colocar cueiros nas incubadoras para promover
um ambiente mais escuro, melhorando o tempo de des-
canso dos neonatos; dispor iluminação individualizada com
reguladores da intensidade luminosa e foco para procedi-
mentos; posicionar os recém-nascidos em ninhos para
melhorar a postura e respostas comportamentais; excluir
os ruídos desnecessários como conversas altas, campain-
has de celulares e rádios ; usar abafadores em pias, ga-
vetas, lixeiras, superfícies para manuseio de materiais,
portas e hampers. Mudanças de rotinas e condutas são
mais duas aliadas no alívio da dor, podendo limitar a fre-
qüência de procedimentos dolorosos ou agrupá-los, ava-
liando se realmente é necessário a realização deles; utilizar

INTERVENÇÕES NÃO-FARMACOLÓGICAS NA PREVENÇÃO 
E DIMINUIÇÃO DA DOR NOS RECÉM-NASCIDOS 

ENFERMOS E PREMATUROS DAS UTIS NEONATAIS
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acessos centrais para reduzir as punções constantes; re-
alizar a aspiração traqueal só quando necessário e não de
horário; fixar adequadamente acessos e sondas para pre-
venir a retirada acidentalmente; diminuir a quantidade de
esparadrapos e fitas adesivas para fixação de acessos ve-
nosos, cânula traqueal e sonda. A musicoterapia é indicada
da mesma forma como uma terapia alternativa para o alívio
da dor, apesar de ter pouca literatura de enfermagem
sobre o assunto. Ela promove o relaxamento muscular, dis-
tração da atenção à dor, bem estar e redução da ansie-
dade, promovendo a sensação do controle da dor. Vale
lembrar que esse efeito é através da música lenta e calma
para resultar numa resposta de relaxamento. Acredito que
para minimizar o sofrimento e o desconforto dos recém-
nascidos por causa da dor não é necessária apenas a in-
tervenção farmacológica, ela deve estar associada a
intervenções não-farmacológicas, pois elas humanizam os
procedimentos dolorosos a que são submetidos os recém-
nascidos; são métodos não invasivos, sem efeitos colate-
rais danosos, baratos e que podem ser facilmente
aprendidos para serem colocados em prática correta-
mente. Cabe a equipe de enfermagem identificar a causa
da dor, promover seu alívio, dando ao RN conforto, carinho
em forma de massagens, contato pele-a-pele, colo, segu-
rar na mão, conversar e até mesmo através do canto, pois
de acordo com pesquisas a dor sentida pelos recém-nas-
cidos pode ter repercussões em longo prazo em termos
de interação com sua família e em termos de cognição e
aprendizado (Santos, 2003).
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A iniciativa de realizar esta pesquisa foi a partir da obser-
vação do comportamento de recém-nascidos em uma
unidade de tratamento intensivo neonatal durante a inter-
nação. Em uma unidade de tratamento intensivo neona-
tal, os procedimentos realizados podem apresentar
pequena, média e grande complexidade, como a realiza-
ção de sinais vitais, uma punção venosa periférica e uma
punção periférica de cateter venoso central respectiva-
mente, e todos esses procedimentos envolvem o sistema
motor, sensorial e fisiológico do bebê. Mesmo em proce-
dimentos de pequena complexidade como a verificação
de sinais vitais, o bebê precisa ser manipulado. Em um
procedimento de maior complexidade como a punção
percutânea para inserção do cateter venoso central, por
exemplo, além de manipulação, o processo de implanta-
ção envolve dor e a partir disto, este estudo pode mostrar
que procedimentos simples como a contenção da criança
em forma de aconchego e posicionamento podem mini-
mizar seu desconforto e dor através da redução de mo-
vimentos descordenados do bebê e bloqueio do estímulo
proprioceptivo. O estudo foi realizado em uma unidade
de tratamento intensivo neonatal municipal que apre-
senta em sua estrutura sete leitos. É uma UTI tradicional,
porém apresenta-se em processo de transição devido a
grande preocupação com a humanização da unidade. Foi
utilizado como metodologia da pesquisa referências bi-
bliográficas e observação ativa através da realização de
procedimentos de minimização do estresse e da dor pre-
cedentes a atividades dolorosas, em contraposição aos
procedimentos realizados em unidades de tratamento in-
tensivo neonatal convencionais, onde não existe norma-
tização para tal atividade. Os objetivos traçados para este
estudo foram: obter informações sobre a possibilidade
de haver procedimentos capazes de minimizar o descon-
forto e o estresse do recém-nascido durante a internação
em uma a unidade de tratamento intensivo neonatal, co-
locar estes procedimentos em prática, confirmar a sua
eficácia e enfim normatizar a assistência aos recém-nas-
cidos em unidade de tratamento intensivo neonatal.
Como resultado da realização de procedimentos técnicos

como a contenção firme, mas elástica, que envia ao Sis-
tema Nervoso Central um fluxo contínuo de estímulos que
podem competir com os estímulos dolorosos modulando
a percepção da dor e facilitando a auto-regulação em
procedimentos dolorosos de menor intensidade., organi-
zação postural no leito, aconchego com rolinhos, mini-
mização da luz direta nos olhos do bebê e do barulho no
local, pois a audição está intimamente interligada ao sis-
tema de alerta, sendo muito importante para a sobrevi-
vência, preparando o indivíduo para reagir ao primeiro
som de perigo. Mesmo em estado de sono um ruído
abrupto pode influenciar comportamentos: causando sus-
tos, movimentos, alterando o estado de consciência, che-
gando ao acordar e, até mesmo, ao choro. Importante
também a realização de procedimentos técnicos em
dupla com oferecimento de toque positivo que envolve a
colocação das mãos paradas sobre o corpo do bebê
usando um toque firme e com uma pressão constante,
como se as mãos fossem as paredes do útero e sucção
não nutritiva, por uma das duplas, com glicose 25%,
pôde ser verificado maior tranqüilidade do recém-nascido
durante a realização de procedimentos dolorosos e mel-
hor aceitabilidade ao tratamento, como fim da agitação
durante o tratamento com CPAP nasal, por exemplo. As
medidas de conforto oferecidas trouxeram maior segu-
rança para a criança, minimizando a dor causada pelos
inúmeros procedimentos realizados diariamente. Con-
cluindo-se que,são necessários mais estudos que apre-
sentem variáveis de tempo de internação, frequência de
choro, agitação e tolerância aos procedimentos , visando
a sistematização e normatização de medidas de conforto
como procedimentos técnicos que precedam a realização
de procedimentos dolorosos a fim de minimizar o es-
tresse e o desconforto causados pela rotina de uma in-
ternação em uma unidade de tratamento intensivo
neonatal, podendo reduzir o  tempo de internação e ga-
rantir o bem estar durante o processo de internação,
transformando uma unidade tradicional em uma unidade
humanizada e consciente das intervenções realizadas e
seus benefícios para os recém-nascidos.

CONFORTO E BEM ESTAR NE UTI NEONATAL: 
ISSO É POSSÍVEL?

ANA LUIZA DORNELES DA SILVEIRA1 
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Esta pesquisa teve como objeto de estudo os sentimentos
e emoções da enfermeira e sua expressão energética no
cuidado em terapia intensiva neonatal. Para aproximação
deste objeto elaborei como objetivos: descrever o cuidar da
enfermeira na terapia intensiva neonatal, analisar os senti-
mentos e emoções da enfermeira nos cuidados prestados
ao recém-nascido criticamente enfermo e discutir a articu-
lação dos sentimentos e emoções da enfermeira com a ex-
pressão energética, frente aos cuidados prestados ao
recém-nascido criticamente enfermo.Os sentimentos e as
emoções são importantes componentes do cuidado de en-
fermagem e, neste estudo, foram analisados à luz de Viscott
(1982). No que diz respeito ao biocampo e sua articulação
com sentimentos é importante ressaltar o quanto as emo-
ções o afetam, conforme já atestara Kirlian, ganhando con-
tornos, coloração e diferentes aspectos, que deverão ser
considerados e discutidos junto aos demais procedimentos
propostos neste estudo.  Nesse aspecto é possível utilizar
o estudo deste campo, nesta pesquisa, através de indícios
fornecidos pela kirliangrafia. Para interpretação dos acha-
dos utilizei o padrão descrito por Milhomens (1988). Milho-
mens é físico, fez extensa pesquisa utilizando voluntários
e, analisou os registros fotográficos articulados aos estados
emocionais dos fotografados, descrevendo estados como
de preocupação, angústia, estresse, entre outros. Este ma-
terial foi discutido de maneira articulada à análise dos re-
latos das enfermeiras. Com base nos fundamentos
descritos anteriormente utilizei a filmagem do cuidado, para
que fosse possível descrevê-lo, posteriormente, em um diá-
rio de campo e para que pudesse servir de material para
auto-confrontação, a entrevista semi-estruturada, formulá-
rio de dados do recém-nascido e das enfermeiras. O re-
curso da filmagem atendeu à necessidade de construir o
diário de campo e serviu para que a enfermeira se confron-
tasse com seu cuidado, sua forma de tocar e as reações do
bebê. Desta forma objetivei que ela fosse remetida ao mo-
mento do cuidado, revivendo-o, para, então realizar, durante
a visualização da filmagem, as fotos Kirlian posteriores e a
entrevista.  A filmagem do cuidado propiciou ver e rever a
cena tantas vezes quantas fossem necessárias. Em relação
a entrevista, obtive informações das enfermeiras quanto ao

cuidado prestado e os pensamentos, sentimentos e emo-
ções que o permeiam. A análise se deu pela triangulação
dos dados obtidos. A inclusão dos formulários com a fina-
lidade de caracterizar o recém–nascido que estava sendo
cuidado, a situação particular em que se encontrava no mo-
mento do cuidado, surgiu do entendimento de que estes
dados fundamentam um tipo de cuidado, de sentimento e
emoção específicos. Um cuidado diferenciado, permeado
pelas necessidades e reações do Rn e pelos sentimentos,
emoções e reações da enfermeira. Quanto ao formulário
com dados da enfermeira, decidi que seria preciso saber
quem era essa profissional, como se preparou, do ponto de
vista acadêmico, para estar ali, de onde ela veio, qual sua
experiência na área de neonatologia, quanto tempo e qual
nível de envolvimento e desgaste tinha com o cuidado a
recém-nascidos criticamente enfermos. Para todos os pro-
cedimentos foi solicitada autorização das enfermeiras, atra-
vés do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. Os sujeitos do estudo foram enfermeiros que atuam
no centro de terapia intensiva neonatal. Ao chegar na Uni-
dade de Terapia Intensiva Neonatal nos apresentávamos,
em seguida registrava as informações referentes à forma-
ção da enfermeira no que diz respeito ao atendimento do
recém-nascido criticamente enfermo. Feito isso procedía-
mos à primeira série de fotos dos dedos (as que eram re-
alizadas antes do cuidado). Depois me dirigia com a
enfermeira ao salão, onde os bebês ficam internados, e ela
identificava a criança que cuidaria e o cuidado que seria
prestado, conforme a necessidade do serviço. Eu a filmava,
sem interferir no cuidado que era prestado. Procurei enfocar
nas filmagens as mãos das enfermeiras, a forma como elas
tocam os bebês, os locais tocados e o tipo de toque ofere-
cido, o rosto delas, seu olhar e como elas reagiam às rea-
ções dos bebês. Busquei também enfocar o rosto do bebê,
suas reações ao toque da enfermeira. Após a filmagem eu
colocava o filme e ela realizava a segunda série de fotos
Kirlian (utilizando os mesmos dedos das primeiras fotos) e
a entrevista. Através da entrevista, durante visualização da
filmagem, foi possível favorecer a imersão de sentimentos
e emoções da enfermeira presentes no cuidado. Igualmente
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a fotografia, mediante a auto-confrontação, tornou-se mais
rica no fornecimento de indícios dos sentimentos e emo-
ções mencionados nas entrevistas. O diário de campo, uti-
lizando a filmagem como referência, mostrou-se mais rico
em detalhes importantes para a análise que se seguiu. Com
base nas unidades temáticas evidenciou-se que os senti-
mentos e as emoções no cuidar das enfermeiras apontam
para um conflito entre o cuidado específico à criança criti-
camente enferma e aquele prestado pela enfermeira en-
volvida por suas emoções, o impacto das limitações e
imposições institucionais no cotidiano deste cuidado, as
tecnologias leve e pesada que ressaltam a divisão entre o
valor do toque preciso e técnico e o instrumental tecnoló-
gico. Conclui-se que o cuidado razão-construção cognitiva,
está impregnado pelo aprendido técnica e cientificamente;
o cuidado sensível-construção emocional, está impregnado
pelos sentimentos e emoções que emergem do cuidar do
recém-nascido criticamente enfermo e o cuidado (in)visível,
como expressão energética do cuidado presente na Uni-
dade de Terapia Intensiva Neonatal.
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INTRODUÇÃO: Em 90% dos casos os recém-nascidos con-
seguem fazer a transição da vida intra-uterina para a extra-
uterina exigindo apenas intervenções mínimas tais como
aquecer, posicionar, aspirar, secar, estimular, para assumir
o controle da respiração. Em menos da metade dos casos
os recém-nascidos precisam receber oxigênio com pressão
positiva, geralmente por poucos minutos. Aproximadamente
10 a 15% dos recém-nascidos apresentam dificuldades de
adaptação ao nascimento. Esta fase, denominada de perí-
odo de transição, é considerada crítica, pois exige adapta-
ções fisiológicas repentinas e cruciais no sistema corporal
que demanda a transformação de uma condição de com-
pleta dependência para outra de auto-suficiência em rela-
ção à oxigenação e nutrição celular. Nesta transição pode
ocorrer a asfixia perinatal e suas conseqüências que são
consideradas como causas prevalentes da elevada taxa de
mortalidade no período perinatal no Brasil. No mundo, se-
gundo a Organização Mundial de Saúde esta doença é res-
ponsável por 19% das mortes de 5 milhões de
recém-nascidos por ano. Assim, é fundamental que exista
a capacitação técnica e humanista dos profissionais que
participam do atendimento imediato ao recém-nascido. O
adequado atendimento ao nascimento é fundamental para
aumentar a sobrevida e diminuir a morbidade associada.
Os profissionais que trabalham na assistência em neonato-
logia devem se atualizar permanentemente em relação às
recomendações das sociedades legalmente reconhecidas.
Observa-se que no nosso contexto isto não acontece com
a regularidade necessária, podendo comprometer a quali-
dade da assistência ao recém-nascido por profissionais
sem esta habilitação e, conseqüentemente seqüelas evitá-
veis. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi identificar os con-
hecimentos prévios apresentados por especializandos em
Enfermagem em Neonatologia. MÉTODO: A amostra foi
composta pelas duas últimas turmas do ano de 2005 per-
fazendo o total de 39 enfermeiros que estavam presentes
nas aulas ministradas pela disciplina de Reanimação Neo-
natal do Curso de Especialização em Enfermagem em Ne-
onatologia de uma instituição privada de ensino de São
Paulo e que assinaram o Termo de Consentimento Infor-
mado. Foram aplicados 39 pré-testes elaborados pela So-

ciedade Brasileira de Pediatria contendo 30 questões que
abordam o fluxograma do atendimento, utilização de equi-
pamento, medicações padronizadas e técnicas recomen-
dadas pela sociedade durante a reanimação neonatal em
sala de parto. A análise dos resultados foi realizada através
da identificação das questões que obtiveram o menor e
maior índice de acertos. RESULTADOS: As enfermeiras tin-
ham menos de 5 anos de formadas e idade entre 25 e 35
anos. Os resultados do pré-teste demonstraram que os
itens de maior acerto sobre a reanimação neonatal foram:
acondicionamento do material; o preparo do material ade-
quado para a ventilação com pressão positiva; o procedi-
mento de intubação como sendo privativo do médico e
administração de medicamentos durante a reanimação ne-
onatal. Observa-se que os enfermeiros desde sua formação
são preparados quanto às questões procedimentais e ati-
tudinais, porém, percebe-se uma deficiência no aprimora-
mento das questões cognitivas. Os itens questionados no
pré-teste que apresentaram a maior falta de conhecimento
dos especializandos foram: a técnica de aspiração adotando
a seqüência boca-narina; às medidas a serem adotadas na
presença de líquido meconial; utilização adequada da oxi-
genioterapia; e, os parâmetros para instituir a ventilação e
a massagem cardíaca. Estes procedimentos são fundamen-
tais no atendimento ao recém-nascido que necessita da re-
animação neonatal. Percebeu-se que desses itens de
menor acerto, os que se destacaram foram: seqüência
boca-narina na técnica de aspiração e às medidas a serem
adotadas na presença de líquido meconial. Pressupõe-se
que este resultado estaria atrelado ao fato da maioria dos
especializandos não terem experiência em Enfermagem em
Neonatologia e os que tinham experiência profissional nesta
área na sua maioria não realizava a reanimação do recém-
nascido em sala de parto, somente em unidades neonatais
de baixo, médio e alto risco. Os questionamentos expostos
após a devolutiva do pré-teste versavam predominante-
mente sobre a técnica de aspiração na seqüência boca-na-
rina. Acredita-se que este fato traduz a atitude de reproduzir
saberes sem a adequada reflexão crítica para transpor o
conhecimento na prática clínica, ou seja, não há a conside-
ração do contexto e o aluno reproduz o saber sem adequa-
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ção para o mesmo. Portanto, na sala de parto a seqüência
de aspiração boca-narina, esta pautada no conceito de não
empurrar possível secreção que esteja na boca, evitando a
broncoaspiração e que todas as cavidades estão preenchi-
das pelo mesmo líquido amniótico. Pressupõe-se que os
alunos responderam equivocadamente esta questão, pelo
fato do recém-nascido em unidade de terapia intensiva ne-
onatal que necessita de cânula orotraqueal, ter a cânula
primeiramente aspirada, depois a narina e posteriormente
a boca. Com relação às medidas a serem adotadas na pre-
sença de líquido meconial, dependendo do serviço o enfer-
meiro alocado nas unidades neonatais não assistem o
recém-nascido em sala de parto, porém realiza a admissão
e a continuidade do cuidado de enfermagem aos recém-
nascidos que aspiram o líquido meconial, ou seja, precisam
saber sobre estas medidas e suas implicações. CONCLU-
SÃO: Conclui-se que as lacunas apresentadas pelos espe-
cializandos envolvem momentos decisivos da reanimação
neonatal, que podem repercutir de forma direta na sobre-
vivência e na qualidade de vida do recém-nascido. Como o
atendimento nesta circunstância é realizado por uma
equipe da qual o enfermeiro faz parte, identifica-se neste
estudo a importância deste profissional que pretende atuar
na área de Neonatologia se especializar e aprimorar os con-
hecimentos, para oferecer uma assistência com qualidade
ao recém-nascido, independentemente do setor materno-
infantil que atue. Os itens de maior acerto estão relaciona-
dos à organização e preparo do material que se
caracterizam como uma das funções tradicionais das enfer-
meiras que priorizam as questões administrativas em detri-
mento da assistencial. Os resultados obtidos pela estratégia
de avaliar o conhecimento prévio dos especializandos em
Neonatologia permitem o direcionamento do processo de
ensino-aprendizagem, com intuito de ampliar os conheci-
mentos adquiridos e sanar a deficiência cognitiva apresen-
tada além de estimular um posicionamento reflexivo e
crítico diante das situações. 
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INTRODUÇÃO: Sabe-se para a eficácia do aleitamento
materno é fundamental a orientação e avaliação desde
o pré-natal à alta do binômio mãe-filho da maternidade.
Inúmeros são os benêcios promovidos pelo aleitamento
materno exclusivo, porém nota-se que nos últimos anos
houve um aumento no número de internações na uni-
dade neonatal por complicações relacionadas à dificul-
dades na amamentação. OBJETIVOS: Conhecer a
magnitude das internações de recém-nascidos a termo
e saudáveis, em uma UTI neonatal privada, por compli-
cações devido ao aleitamento materno ineficaz. Além
de avaliar o resgate da lactação efetiva durante o perí-
odo da internação na unidade neonatal.  MÉTODOS: Es-
tudo de coorte retrospectivo dos recém-nascidos
internados no período de julho de 2006 à julho de
2007, com diagnóstico inicial relacionado à “baixa in-
gesta”. Utilizamos o banco de dados das internações
lançando mão do software Epi-info versão 3.2, para a
elaboração das tabelas de freqüência e média. RESUL-
TADOS: No período analisado houve a admissão de 43
recém-nascidos que preencheram os critérios de inclu-
são do trabalho. Dentre os diagnósticos de internação
encontram-se icterícia, hipoglicemia, hipoatividade,
desidratação, febre à esclarecer e sucção débil. Todos
foram posteriormente elucidados como complicações

do aleitamento materno ineficaz. 67,5% das mães eram
primíparas, a média de idade dos recém-nascidos na
internação foi de 6,3 dias e o tempo médio de interna-
ção hospitalar foi de 3 dias. Comparando o peso de
nascimento ao peso de internação, a porcentagem de
perda de peso dos recém-natos foi de 7% no grupo
com menos de 4 dias de vida, 8% nos de 4 a 7 dias e
9,4% entre 8 e 10 dias. Já nos recém-nascidos com
mais de 10 dias de vida a perda foi de 5,4%. Dos su-
jeitos do estudo, 95,3% tiveram alta hospitalar com
aleitamento materno exclusivo e 4,7% com aleitamento
misto.  CONCLUSÃO: Concluímos que há necessidade
de reforçar a importância da atenção primária à saúde
com orientação pré-natal e avaliação da efetividade da
amamentação no pós-parto, no intuito de minimizarmos
as internações posteriores. Também pode-se concluir
que o envolvimento da equipe de enfermagem e de ou-
tros profissionais de saúde no lidar com a díade mãe-
bebê internado é fundamental para transpor as
dificuldades e reabilitar o aleitamento materno exclusivo
melhorando a qualidade de vida destes clientes.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: A partir do ensino clínico em
Unidades Neonatal e Pediátrica, ao observar recém-nas-
cidos e/ou lactentes impossibilitados de amamentação,
seja por limitações próprias ( imaturidade respiratória,
gastrointestinal mecânica e enzimática, ... ), ou por limi-
tações maternas, foi percebido o desinteresse e/ou des-
conhecimento dos profissionais de Enfermagem em
relação à prática da sucção não-nutritiva nestas crianças,
que tem por finalidade uma preparação para a futura ali-
mentação oral, tanto materna, quanto artificial. Cabe res-
saltar, segundo a literatura, que, no feto
neurofisiologicamente normal, frequentemente, o reflexo
de sucção e deglutição começa a se desenvolver, a partir
da 17ª semana gestacional. Sendo assim, os movimentos
coordenados de sucção, deglutição e respiração devem
surgir a partir da 34ª semana gestacional para possibilitar,
ao nascimento, um eficiente aleitamento materno. Sabe-
se que, de acordo com a literatura, o sistema estomatog-
nático é responsável pelas funções de sucção,
mastigação, deglutição, respiração, fonação e expressão
facial.    Além das características nutritiva e imune do leite
materno, a própria sucção possibilita que todas as outras
funções do sistema estomatognático se aperfeiçoem cada
vez mais. A mecânica da sucção também contribui para
um adequado crescimento craniofacial, desenvolvimento
oral e temporomandibular, assim como para o tônus mus-
cular oral. Considerando, portanto, os benefícios que a
mecânica da amamentação fisiológica traz, me questionei
então, sobre os resultados esperados e/ou obtidos em re-
lação à sucção não-nutritiva em neonatos e lactentes im-
possibilitados de amamentação, assim como, o
conhecimento e atuação da Enfermagem a respeito deste
cuidado. Tendo como OBJETO DE ESTUDO a atuação dos
Enfermeiros, evidenciada a partir de literatura de Enferma-
gem, em relação à prática da sucção não-nutritiva em ne-
onatos e lactentes impossibilitados de amamentação,
foram traçados os seguintes OBJETIVOS: Identificar, em
publicações de Enfermagem, os resultados esperados
e/ou obtidos a partir do estímulo à sucção não-nutritiva
em neonatos e  lactentes impossibilitados de amamenta-
ção. Descrever, baseada em literatura de Enfermagem, a

atuação dos Enfermeiros em relação à prática da sucção
não-nutritiva. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo bi-
bliográfico com abordagem descritiva, tendo como fonte
para o levantamento da produção cientifica, a Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), utilizando as palavras-chave “non
nutritive sucking”, “non nutritive sucking stimulation”,
“nonnutritive sucking”, “nonnutritive sucking stimulation”,
“sucção não nutritiva”, “estímulo da sucção não nutritiva”.
Alguns artigos encontrados na BVS, disponibilizam apenas
seus respectivos resumos, portanto, para acessá-los na
íntegra, está sendo necessário recorrer à outra fonte vir-
tual, denominada Ovid Technologies. RESULTADOS PAR-
CIAIS: O único artigo de publicação brasileira encontrado
mencionou o maior ganho de peso e alta precoce hospi-
talar em neonatos pré-termos estimulados com sucção
não-nutritiva. Neste artigo também foi descrito que os
bebês prematuros estimulados por sucção não-nutritiva
ingerem em menor tempo a alimentação oral prescrita
do que os não estimulados, porém, não houve conclusão
quanto à prática da sucção não-nutritiva influenciar na
fase de transição da alimentação gástrica ( gavagem )
para a alimentação oral desses recém-nascidos. Um
outro artigo encontrado, de origem norte-americana, re-
latou à respeito de neonatos pré-termos que receberam
2 minutos de estimulação não-nutritiva e permaneceram
em melhor estado de alerta durante a alimentação gás-
trica. Por enquanto, não foram encontrados artigos de
Enfermagem que abordem a atuação da mesma na prá-
tica da sucção não nutritiva em lactentes. Este estudo
ainda está em fase de coletas de dados, por se tratar de
um trabalho de monografia referente à conclusão do
curso de graduação. Portanto, os resultados obtidos até
o momento são baseados nos poucos artigos de Enfer-
magem encontrados e relacionados à temática. Acredita-
mos que este estudo possa contribuir para as reflexões
dos profissionais de Enfermagem, no que tange a sua
atuação nas Unidades Neonatal e Pediátrica, bem como
para a construção do conhecimento cientifico na Enfer-
magem, a fim de melhorar a sua assistência, tendo por
referência a necessidades de desenvolvimento e recupe-
ração da clientela em questão. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O contato precoce, bem como
a amamentação na primeira hora de vida do recém nascido,
desencadeiam uma série de eventos sensoriais, fisiológicos,
hormonais, imunobiológicos e comportamentais que irão
influenciar de forma positiva na ligação entre mãe e filho,
contribuindo dessa forma ao estabelecimento de uma boa
relação entre eles (MS, 2002). Após o nascimento, por ne-
cessitar de suporte imediato, o recém nascido prematuro
normalmente é encaminhado para a unidade neonatal. Este
afastamento repentino entre mãe e filho, prolongado du-
rante toda internação, associado às condições frágeis do
bebê são responsáveis pelas sensações de perda e pelo
desenvolvimento do “luto antecipado” (SILVA, 2000). As
mães que vivenciam o processo de prematuridade do filho
podem reagir de diferentes formas à situação de tensão.
Algumas parecem se entregar totalmente ao bebê, man-
tendo um intenso envolvimento. Porém, a grande maioria
desenvolve um processo mais lento, confiando nos cuida-
dos especializados da equipe, mas também desenvolvendo
medo, insegurança e rejeição por aquele ser tão pequeno
e frágil, tão diferente daquele desejado. O futuro dessa
criança dificilmente é imaginado pelos pais (BOWLBY,
2006). Diante do exposto, propomos como OBJETIVO do
estudo: Descrever as estratégias assistenciais humanizadas
na UTI neonatal a partir da vivência de mães acompanhan-
tes. METODOLOGIA: Trata-se de uma estudo de natureza
qualitativa acerca das estratégias assistenciais humaniza-
das na UTI neonatal e a vivência da mãe acompanhante em
face dessas estratégias. Os sujeitos do estudo são mães
acompanhantes de bebês prematuros internados na UTI
neonatal. O cenário utilizado foi o alojamento de mães de
uma maternidade municipal do Rio de Janeiro, credenciada
a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. O alojamento de
mães é composto por 10 leitos, localizado em uma área
próxima ao Complexo Neonatal, no final de um corredor que
dá acesso à Enfermaria de gestantes e à Zeladoria. Não
existe rotina médica, nem psicológica, nem mesmo tera-
peuta ocupacional para o atendimento dessas mulheres.
Os Enfermeiros muitos vezes só tomam conhecimento da
presença materna na Unidade pela ocasião de sua visita ao
filho.  RESULTADOS: O alojamento de mães como um es-

paço que possibilita a sua permanência próxima do seu
filho em período integral durante a internação vem garantir
o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
(lei 8.069/90). Porém ao aprofundar as buscas na legisla-
ção, evidenciei que não há uma lei normativa que autorize
a implantação desse alojamento nas unidades hospitalares,
sendo tido como uma decisão institucional a partir de outras
políticas públicas como o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Dessa forma,
essa modalidade de assistência às mães tem sido implan-
tada em muitas unidades hospitalares sem regras ou nor-
mas pré-determinadas. Algumas abrigam mães de bebês
internados, outras possibilitam a permanência apenas das
mães que amamentam, sendo por esse motivo nomeado
de “alojamento de mães nutrizes”.  A idealização do aloja-
mento materno na Maternidade, cenário do estudo, surgiu
em 1995, no bojo das discussões sobre a separação mãe-
filho, com o intuito de abrigar as mães de  recém-nascidos
durante a internação de seus filhos no Complexo Neonatal.
Nesse sentido, o alojamento de mães possibilita àquelas
que estão de alta hospitalar condições de repouso e ali-
mentação durante toda a permanência de seu filho. A ocu-
pação se resume em conversas e bate-papos entre elas e
a visita permanente ao filho. Algumas mães confeccionam,
individualmente, artesanatos para venda no hospital, não
havendo rotina de aprendizagem na Unidade. A permanên-
cia da mãe não está vinculada a uma atividade próxima ao
recém-nascido, mas à retirada de leite nos devidos horários
no banco de leite, caso deseje. Não há uma rotina de par-
ticipação ativa dessa mulher nos cuidados ao filho. Dessa
forma, como os banhos e cuidados mais abrangentes são
realizados pela manhã, muitas vezes, elas não estão pre-
sentes. Podemos constatar através dos relatos das mães
acompanhantes que a estratégia assistencial do alojamento
é bem aceita por elas, embora na prática assistencial ainda
seja uma iniciativa recente, vista em poucas unidades hos-
pitalares: “ porque hospital nenhum tem uma coisa dessa...
pude ficar mais perto do meu filho( mãe 1); não são todos
os  hospitais que têm alojamento (mãe 2); ótimo ficar perto
dela, ter esse espaço(mãe 3); foi um projeto bom para as
mães, tenho mais contato com ele(mãe 4); ...é uma grande
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oportunidade, pois nem todo hospital dá essa oportunidade
da gente estar junto com nosso filho(mãe 5 ); Os outros
hospitais não tem isso(mãe 6); Foi a melhor coisa que in-
ventaram, isso é novo(mãe 7)”. Considerações Finais: Ape-
sar das estratégias para a introdução da família no contexto
neonatal serem evidenciadas desde a década de 90, a pre-
sença materna na Unidade de Tratamento Intensivo Neo-
natal nem sempre é uma realidade bem aceita pelos
profissionais que lá atuam. (MS, 1990). Dessa forma, as
estratégias direcionadas à permanência materna durante
o período de internação do filho são vistas de forma inci-
piente, tendo diversas denominações e não possuindo uma
normatização legal. Nesse sentido, essa estratégia não pos-
sui rotinas direcionadas à aproximação materna ao filho,
sendo configurada pelas mães apenas como um espaço fí-
sico destacado do hospital. Conclui-se, portanto, a neces-
sidade de ampliação das discussões acerca dessa
estratégia, a fim de possibilitar a essas mães apoio profis-
sional, tanto no aspecto físico, quanto no emocional, assim
permitindo a efetivação da humanização no ambiente hos-
pitalar entre o binômio mãe-filho.
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INTRODUÇÃO: A avaliação clínica do recém-nascido pré-
termo é um procedimento técnico essencial para a identi-
ficação do problema e o planejamento do cuidado de
enfermagem. Todavia, durante esse procedimento, a
criança fica exposta a temperatura ambiente e é manipu-
lada por um período considerável, principalmente quando
realizado por estudantes, dada a riqueza de detalhes e
achados e as dificuldades encontradas pelos alunos, o ir e
vir até que o aprendizado se concretize. O ensino deste con-
teúdo apresenta-se prejudicado pela escassez de material
didático-pedagógico sobre semiotécnica e semiologia uti-
lizado tanto na formação de enfermeiros, como na educa-
ção permanente de profissionais que atuam na assistência
ao prematuro, e pela inexistência de inovações que propor-
cionem uma ligação rápida e eficiente entre conhecimento
teórico e prático. Para que o ensino teórico-prático da se-
miotécnica e semiologia e a realização individual deste pro-
cedimento pelos alunos não repercutam em manipulação
excessiva e, portanto, em estressor adicional ao prematuro,
consideramos fundamental que o aluno e o profissional ten-
ham momentos anteriores de treinamento da avaliação clí-
nica, antes de sua realização direta no bebê. Para Dal Sasso
(2002), o uso da informática na educação em enfermagem
tem como uma de suas vantagens principais o fato de pro-
mover experiências atualizadas do cuidado de enfermagem
fora dos estabelecimentos clínicos, possibilitando assim
uma melhor preparação do estudante para o momento da
interação em tempo real e promovendo a integração teó-
rico-prática. Utilizar-se de programas computacionais asso-
ciados a recursos multimídia (som, imagem, vídeo,
animação de textos e gráficos) com objetivos educacionais
leva a um significativo aumento da motivação e melhoria
no aprendizado (CESAR, 2003). A informática traz inúmeras
possibilidades do uso do computador na educação, insti-
gando o desenvolvimento de tecnologia na área de Enfer-
magem Neonatal. Fernandes et al. (2006) acreditam que
os softwares educativos podem contribuir para o avanço
tecnológico do ensino de enfermagem neonatal. OBJETIVO:
desenvolver e validar um software educacional sobre a se-
miotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo. MÉ-

TODOS: utilizou-se o referencial pedagógico da problema-
tização e a metodologia de desenvolvimento de software
de Bernardo (1996). A validação de conteúdo e aparência
foi realizada com a participação de três especialistas em
informática, dois técnicos em audiovisual e onze enfermei-
ros (docentes e enfermeiros assistenciais). Resultados: o
software foi desenvolvido utilizando tecnologia avançada,
informatizada, interativa e com simulações. Por meio de re-
cursos de hipertexto apresenta-se uma série de mídias in-
tegradas, como fotos, figuras, vídeos e sons. O conteúdo
foi organizado em quatro partes: 1. apresentação, que inclui
também a justificativa e o objetivo do software educativo e
uma lista das abreviaturas utilizadas; 2. semiotécnica, con-
tendo conceitos teóricos e práticos das técnicas de inspe-
ção, palpação, percussão e ausculta utilizadas na avaliação
clínica; 3. semiologia, contendo aspectos conceituais e his-
tóricos, o contexto da avaliação clínica na unidade neonatal
(o recém-nascido pré-termo, o avaliador, o ambiente e a fa-
mília) e os tipos de avaliação (ao nascimento, de transição
e sistemática). A avaliação clínica sistemática foi organizada
por necessidades humanas básicas (psicobiológica – oxige-
nação, circulação, termorregulação, alimentação e hidra-
tação, eliminação, integridade tecidual, sono e repouso,
sexualidade e percepção sensorial; psicossocial – segu-
rança, amor e aceitação, gregária e atenção; e psicoespi-
ritual); 4. simulações, com 143 questões de múltipla
escolha e respectivos feedback de resposta certa ou errada,
visando testar os conhecimentos adquiridos com o uso do
software, que são apresentadas aleatoriamente, conside-
rando-se que houve aprendizado adequado quando o estu-
dante acertar pelo menos 70% das questões. O software
apresenta também os links galeria, referências e ficha téc-
nica. Por intermédio das estratégias problematizadoras o
software não apresenta uma seqüência rígida, sendo não-
linear. Apresentar o conteúdo de forma não-linear foi es-
colhido para o software por permitir que os estudantes ao
utilizarem-no exercitem sua flexibilidade, potencializem a
liberdade intelectual e a criatividade de navegar por diferen-
tes caminhos e construir seus conhecimentos de forma
ativa; e terem ainda, o ritmo próprio de cada indivíduo res-
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peitado. Pressupostos estes da educação problematizadora.
O oposto da educação problematizadora estão as práticas
bancárias, que para Freire (2004) se sustentam a partir de
uma lógica linear de adoção e recepção do conhecimento.
O conteúdo foi selecionado priorizando as colocações dos
agentes envolvidos no processo ensino-aprendizagem da
temática em questão, e as simulações apresentam expe-
riências cotidianas do aprendiz, para que ele possa fazer
escolhas e tenha feedback do seu aprendizado. A proble-
matização implica na participação dos agentes na constru-
ção de seus conhecimentos, na troca de experiências e no
questionamento sobre a sua realidade (FREIRE, 2004). Na
validação de conteúdo e aparência do software, a grande
maioria dos itens avaliados no software recebeu conceitos
bom e muito bom de mais de 70% dos avaliadores, sendo,
portanto validado sua aparência e seu conteúdo. CONCLU-
SÃO: a metodologia utilizada para o desenvolvimento do
software educacional Semiotécnica e semiologia do recém-
nascido pré-termo, apesar de ser relativamente nova, mos-
trou-se adequada. Considera-se que o produto
desenvolvido está adequado para ser disponibilizado para
uso no ensino de enfermagem sobre a semiotécnica e se-
miologia do recém-nascido pré-termo, inserido no referen-
cial pedagógico da problematização. O software possibilita
aos docentes e estudantes vivenciar a inter-relação entre
quatro vertentes, o conteúdo de semiotécnica e semiologia
do recém-nascido pré-termo, novas abordagens pedagó-
gicas, inovações tecnológicas em educação e a utilização
da primeira fase do Processo de Enfermagem atribuindo a
organização do conteúdo em Necessidades Humanas Bá-
sicas. Considera-se que este software educacional pode
contribuir com o preparo técnico-intelectual dos profissio-
nais de saúde, que o enfermeiro possa identificar precoce-
mente as alterações clínicas no recém-nascido pré-termo,
obtendo dados fundamentais para o plano de cuidados e in-
tervenções, minimizando os prejuízos, com vistas à assis-
tência integral e humanizada a esta população.
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A pesquisa tem com interesse demonstrar a importância
do toque terapêutico na assistência ao  recém-nascido pre-
maturo de baixo peso, e os cuidados dispensados ao
mesmo, sem que haja um comprometimento do seu quadro
clínico.  Para Montagu (apud Figueiredo, 2003) “a importân-
cia do toque deve ser enfatizado, ela afirma também que o
ato de tocar é especial para saúde física e mental e que
sua ausência causa prejuízos principalmente às crianças”.
A partir das discussões inerentes ao toque, o estudo de-
monstra a relevância do cuidado inserido na assistência ao
recém nascido prematuro de baixo peso, e não somente a
sua manipulação estabelecida pelas rotinas da UTIN. Vale
ressaltar que o cuidado do recém nascido por uma equipe
de saúde qualificada, que sabe a importância do manuseio
e do toque, como e quando fazê-lo ou não fazê-lo, é im-
prescindível ao bem estar deste recém-nascido. A pesquisa
ressalta uma pessoa, na qual sua profissão exige a arte do
cuidar e também o comprometimento em promover condi-
ções para recuperação da saúde do outro. O trabalho tem
por objetivo analisar e discutir a importância do toque, como
instrumento de cuidado, frente às novas tecnologias em te-
rapia intensiva. Tendo caráter metodológico qualitativo, ba-
seado em  revisão bibliográfica, visando atingir o objetivo
proposto. Durante a fase de coleta de informações foram
selecionadas 36 (trinta e seis) estudos, dentre literatura
científica e periódicos, que abordassem o referido tema.
Segundo Figueiredo (2003), as mãos da enfermeira são
aquelas que mais tocam os corpos dos clientes, referindo-
se ao corpo desse profissional como um instrumento do
cuidado. Para o enfermeiro, as mãos são a ferramenta
maior através de onde o toque irá fluir.  Em prematuros,
além da diminuição dos estímulos ambientais, tem também
a indicação de mínimo manuseio para evitar estress que
podem acarretar aumento da pressão arterial, elevando o
risco de hipertensão intracraniana. É de responsabilidade do
enfermeiro, tornar o ambiente hospitalar favorável e huma-
nizado para o prematuro, visando o seu bem-estar e uma
recuperação mais breve possível, diminuindo a permanên-
cia hospitalar e separação familiar. Dentro de um ambiente
frio e cercado por aparelhos, é muito fácil esquecer a im-
portância do calor humano e acaba-se priorizando o bom

andamento do serviço. Este deve ser realizado com agili-
dade e competência. Porém não podemos esquecer que
toda esta movimentação tem um propósito: salvar ou mel-
horar as condições de vida de uma pessoa que geralmente
é esquecida em meio a tantas máquinas e atribuições ainda
que este cliente não saiba verbalizar os seus sentimentos
ele precisa ser  acalmado  e  sentir-se  seguro. Por estar-
mos tratando do ser humano, pequenas atitudes fazem toda
a diferença.“Cuidar na enfermagem envolve a interação do
enfermeiro com o cliente, o que exige auto-conhecimento
e um conhecimento que abrange a sensibilidade do tocar,
do olhar, no sentir e captar as emoções de quem estamos
cuidando para cuidar (CALDAS, 1998)”. É preciso sensibi-
lidade para compreender esta necessidade do recém nas-
cido, e esta tal “sensibilidade” não pode ser ensinada, é
uma questão de percepção do profissional. O cuidar esta,
literalmente, nas mãos do enfermeiro. Cabe a ele repensar,
discutir e implementar ações a serem aplicadas na prática
do cuidar, melhorando cada vez mais a qualidade de vida do
recém nascido prematuro de baixo peso. Durante pesquisa
bibliográfica foram identificados, acerca da temática,”O
toque como instrumento de cuidar do profissional de en-
fermagem”, 2 (dois) núcleos centrais de idéias, a impor-
tância do toque na assistência ao recém nascido prematuro
de baixo peso e o cuidar inserido na assistência ao recém
nascido prematuro de baixo peso. Esta primeira idéia iden-
tificada na temática em questão faz uma abordagem sobre
a importância do toque nos cuidados dispensados ao recém
nascido prematuro de baixo peso no desenvolvimento do
toque terapêutico, o profissional acaba utilizando muito
além das suas mãos ele utiliza também a sua percepção e
intuição enquanto presta assistência ao recém nascido pre-
maturo. O outro núcleo de idéia identificado durante a pes-
quisa demonstra a importância da UTI neonatal para o
restabelecimento do prematuro de baixo peso. O grande
foco é a importância da prática do cuidar para este cliente
observando empenho da enfermeira em cuidar, quando uti-
liza o seu corpo como instrumento no exercício do cuidado,
e a interação do enfermeiro com o recém nascido, afim de
alcançarem êxito, inclusive valor do ser humano que cuida,
afaga, educa e acolhe é insubstituível. A prática do cuidar
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é por excelência da enfermagem, o que difere o profissio-
nal, além da destreza, é o conhecimento científico. “Cuidar
na enfermagem envolve a interação do enfermeiro com o
cliente, o que exige auto-conhecimento e um conhecimento
que abrange a sensibilidade do tocar, do olhar, no sentir e
captar as emoções de quem estamos cuidando para cui-
dar”. (CALDAS, 1997). É de grande relevância a preocupa-
ção com o acontecimento de iatrogênias, que podem ser
irreversíveis. São apontados métodos que confortam e tran-
qüilizam o bebê, assim como são apontados os estímulos
nocivos que o prejudicam. Medidas humanizadoras são pro-
postas, afim de alcançar um desenvolvimento sádio para o
recém nascido prematuro de baixo peso. Florence Nightin-
gale (apud Figueiredo, 2003) “apontava o ambiente como
todas as condições e influências externas capazes de con-
tribuir para saúde ou para doença, para vida ou para a
morte”. Assim acontece com o ambiente da UTI neonatal
em relação a sua clientela. Estímulos nocivos como clari-
dade excessiva, ruídos, agitação desnecessária contribuem
negativamente ao restabelecimento do prematuro. A pes-
quisa conclui que a importância do toque terapêutico é fun-
damental não apenas na enfermagem, mas toda a equipe
de saúde, implementando suas ações com a administração
do toque subjetivo. O recém nascido prematuro de baixo
peso tem extrema necessidade desta terapêutica, não só
para obter conforto e segurança, mas também como veículo
para uma recuperação mais acelerada. O toque objetivo
amplia o estudo acerca  da qualidade da presença da
equipe de enfermagem na Uti neonatal. Cabe a enfermeira
a organização, planejamento e execução de cuidados, e não
apenas tarefas, de maneira que sejam individualizadas de
acordo com as necessidades e respostas de cada prema-
turo, difundindo assim uma prática assistêncial integral de
qualidade e humanizada.
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INTRODUÇÃO: O presente artigo é baseado em um estudo
de revisão e extensão de conhecimento sobre os malefícios
que podem ser causados pelo uso excessivo de oxigênio
por crianças internadas em UTI neonatal. Sabe-se hoje que
o oxigênio não é tido mais como um simples gás, mas sim,
como uma droga potente, que pode provocar efeitos tanto
benéficos como maléficos aos pacientes que dele necessi-
tam em sua terapêutica. Quando então tratamos de uma
população de recém-nascidos, em sua maioria prematuros
( como de uma UTI Neonatal ), tais efeitos se potencializam,
tamanha a vulnerabilidade do paciente em questão, po-
dendo acarretar efeitos presentes em toda a vida. Pode-se
então entender o quão importante é a atuação do enfer-
meiro de UTI Neonatal, que, portador de conhecimentos es-
pecíficos, poderá desenvolver plano de cuidados eficaz para
os pacientes em oxigenoterapia sob seus cuidados, bem
como transformar a visão da equipe que lidera, angariando
adeptos  de condutas que são simples, e ao mesmo tempo
tão indispensáveis para contribuir com a correta evolução
de cada paciente. Em virtude disso, surgiu a motivação
deste estudo para lançarmos em discussão se realmente as
práticas de enfermagem em UTI Neonatal estão sendo efi-
cazes para expor o recém-nascido o mínimo possível ao
oxigênio, evitando danos desnecessários. Tendo como ob-
jetivo: identificar na literatura conteúdos relacionados com
os efeitos causados pelo uso de oxigênio na terapia neona-
tal, e a assistência de enfermagem a estes pacientes. ME-
TODOLOGIA: O presente artigo trata-se de estudo
exploratório descritivo, resultante de levantamento biblio-
gráfico na busca de subsídeos que ampliem a visão da
equipe de enfermagem envolvida no cuidado a um paciente
em uso de oxigenoterapia, visando o controle adequado das
taxas de oxigênio administradas, minimizando danos cau-
sados pelo mesmo. O levantamento bibliográfico realizado
englobou o período de 1999 a 2007, abrangendo as línguas
portuguesa, inglesa, e espanhola. LEVANTAMENTO BIBLIO-
GRÁFICO: Baseando-se em toda a literatura pesquisada, e
com a experiência adquirida no desempenho de atividades
em UTI Neonatal, foram elaborados os cuidados direciona-
dos diretamente para esta população, que, a longo prazo,
muitas vezes sofre as conseqüências de uma oxigenotera-

pia mal administrada em seu período neonatal. A atuação
de enfermagem em oxigenoterapia neonatal deve ser in-
tensa, persistente e complexa, no entanto é importante que
a equipe execute seus trabalhos de forma humanizada e
fundamentada em princípios científicos para assegurar a
qualidade dos cuidados, além de segurança para o
RN.Desta forma, podemos citar os seguintes cuidados: Mo-
nitorização de sinais vitais; Vigilância constante; Avaliação
frequente da resposta à exposição ao oxigênio, avaliando
índices de saturação sanguínea por meio de oxímetro de
pulso, observando o momento de reduzir esta oferta o
quanto antes; Observação de sinais neurológicos; Monito-
rização de trocas gasosas e padrão reapiratório; Promover
a permeabilidade das vias aéreas, com aspiração de se-
creções pulmonares quando necessário. Esta avaliação fica
a critério do enfermeiro responsável; Observar fixação, mo-
bilização e posicionamento do tubo orotraqueal ( quando
for o caso); Monitorização de balanço hidroeletrolítico; Umi-
dificação e aquecimento do gás inalado; Observação do cir-
cuito da prótese ventilatória; Controlar e registrar
parâmetros do respirador; Controle das condições dos alar-
mes dos respiradores; Posturar o RN no leito, de forma a
promover e permanente extensão do pescoço. CONCLU-
SÃO: Este trabalho teve como objetivo identificar na litera-
tura conteúdos relacionados com o uso da oxigenoterapia
neonatal, , bem como a assistência de enfermagem relacio-
nada a esses pacientes. Após análise do conteúdo reunido,
entendemos que uma adequada compreensão sobre técni-
cas que envolvem este processo  se faz necessária para
toda a equipe de enfermagem, uma vez que esta tem a res-
ponsabilidade com a assistência integral ao RN. Considera-
mos ainda que estes profissionais devam se destacar pela
valorização da capacidade assistencial, onde o núcleo do
funcionamento é a especialização da equipe de trabalho,
sua capacidade de tomada de decisão, de comunicação,
de manutenção da assistência, de alteração dos parâmetros
que dão suporte à vida, com treinamento contínuo, destreza
e interação entre os membros. É importante frizar que,
como em toda unidade de tratamento intensivo, em uma
UTI |Neonatal a assistência ao RN precisa ser interdiscipli-
nar, visando a cooperação mútua que culmina na boa evo-
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lução clínica do paciente. Sendo assim, é imprescindível
que esta assistência em oxigenoterapia seja tida não como
algo estático, e que segue normas pré-definidas, mas sim
como uma assistência dinâmica, que requer dos profissio-
nais de saúde uma interação contínua com constantes tro-
cas de informações sobre o estado do RN. É isto que torna
a atuação em equipe tão bela e produtiva. 
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Os Defeitos de Fechamento do Tubo Neural (DFTN) incluem
todas as anomalias congênitas que ocorrem devido a uma
falha no fechamento do tubo neural até a quarta semana de
gestação e são as malformações mais freqüentes depois
das cardiopatias congênitas. O não fechamento do tubo
neural produz defeitos de graus variáveis, podendo afetar
todo o comprimento do tubo neural ou limitar-se a pequena
área  (WONG, 1999). Existem quatro diferentes tipos de
DFTN: anencefalia, encefalocele, espinha bífida oculta e es-
pinha bífida aberta.  A Meningocele é a forma menos
comum de espinha bífida aberta/cística. Usualmente, os
nervos não estão prejudicados e são capazes de funcionar,
por isso pouca incapacidade pode estar presente nas pes-
soas portadoras dessa malformação (ASBAH, 2003). A Mie-
lomeningocele é outra forma de espinha bífida, a mais séria
e mais comum das duas formas de espinha bífida cística.
Nesse cisto não contém apenas pele e fluido cérebro espin-
hal, mas também nervos e parte da medula espinhal. Os
Defeitos de Fechamento do Tubo Neural são importantes
causas de morbimortalidade, além de comprometer a qua-
lidade de vida de seus portadores. As crianças portadoras
de DFTN apresentam complicações que transformam esta
patologia em um sério problema de saúde pública, com re-
percussão na vida do indivíduo, família e sociedade. Inicia-
mos a estudar a problemática dos DFTN há dois anos, como
parte da proposta de trabalho como bolsista do CNPq. Foi
a partir de nossa inserção como bolsista que conhecemos
a Associação de Espinha Bífida de Mato Grosso (AEB) e
passamos a conviver e desenvolver trabalhos de pesquisa
e educativos com crianças e adolescentes portadores de
DFTN e suas famílias, especialmente os portadores de Es-
pinha Bífida. O presente estudo visa conhecer o número e
o perfil dos recém-nascidos portadores de DFTN internados
no Hospital Universitário Júlio Muller, com o intuito de mel-
hor conhecer essa problemática em nossa realidade e con-
tribuir de forma indireta para elaboração das políticas
sociais para assistir as pessoas com essa malformação.
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospec-
tivo, a partir dos dados contidos nos prontuários dos bebês
nascidos vivos e internados na UTIN do HUJM, no período
de janeiro de 2000 a dezembro de 2005, totalizando uma

amostra de sete recém-nascidos. O referido hospital per-
tence à Universidade Federal de Mato Grosso, situado na ci-
dade de Cuiabá-MT e atende prioritariamente as gestantes
de risco do estado e regiões vizinhas. O projeto de pesquisa
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do HUJM, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de
Ética em Pesquisa com seres humanos (BRASIL, 1996). A
taxa de prevalência encontrada foi de 8,7:1000 entre os
internados na UTI Neonatal. Em relação à procedência dos
pais das crianças, 5 (71%) eram de Cuiabá e o restante do
interior do estado. Quanto à idade, quatro (57%) mães tin-
ham entre 20 e 25 anos, e uma (14%) 19 anos. Não foi en-
contrado esse dado em dois prontuários. Com relação à
ordem de nascimento que o recém-nascido ocupava, cinco
(71%) eram os primeiros filhos e dois (29%) o segundo
filho. Dados como ocupação e escolaridade materna não
puderam ser investigados, pois não existia registro da infor-
mação nos prontuários. Do total da amostra estudada, cinco
(71%) mães realizaram consulta pré-natal, sendo que qua-
tro (57%) mães compareceram a menos de 6 consultas,
uma (14%) realizou seis ou mais consultas de pré-natal,
conforme recomenda o Ministério da Saúde e no restante
da população não havia registro desse dado no prontuário.
No que diz respeito à ocorrência de aborto em gestações
anteriores havia registro de quatro (57%) ocorrências de
pelo menos um aborto. Quanto à duração da gestação, qua-
tro (57%) bebês nasceram com idade gestacional menor
que 37 semanas, ou seja, prematuros, dois (29%) com
idade gestacional entre 37 até 42 semanas e no restante
dos prontuários não havia registro. Constatou-se um predo-
mínio de partos cesarianos em relação ao parto normal.
Quanto às condições ao nascer, quatro (57%) bebês apre-
sentaram uma boa condição, com índice de apgar no quinto
minuto maior que 8, dois (29%) apresentaram apgar menor
que 8. Os DFTN mais prevalentes foram a Mielomeningo-
cele e a Encefalocele com três casos cada uma delas e re-
gistro de um (14%) caso de anencefalia, o que está de
acordo com o descrito na literatura em geral. Com relação
ao peso, três recém-nascidos (43%) apresentaram peso
menor que 2500gramas ao nascer e os outros quatro
(57%) apresentaram peso maior que 2500 gramas, ou seja,
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a maioria apresentou peso adequado ao nascer. O menor
peso encontrado foi de 600 gramas e o maior foi de 3780
gramas. Dos sete recém-nascidos estudados, cinco eram
do sexo feminino, freqüência esta confirmada por dados de
outros estudos (NAZER, LÓPEZ CAMELO, CASTILLA, 2001).
Do total de recém nascidos estudados, dois (29%) vieram
a óbito durante a internação, sendo que um tinha anence-
falia e outro com encefalocele com outras malformações
associadas. Os resultados do presente estudo evidenciam
a necessidade de realizar estudos mais abrangentes de
prevalência dos DFTN em nosso estado, considerando que
essa é uma malformação que pode ser prevenida e que
medidas podem ser implementadas pela rede básica de
saúde. Os dados obtidos nesse estudo não podem ser ex-
trapolados para a população em geral, pois os registros em
prontuários infelizmente na realidade brasileira ainda não
são fidedignos, e podemos distorcer a real magnitude da
ocorrência dos DFTN em nosso estado. 
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INTRODUÇÃO: Uma estratégia que tem apresentado su-
cesso no cuidado do recém-nascido com desconforto res-
piratório é o tratamento com pressão positiva contínua em
vias aéreas (CPAP). Nestes pacientes o dispositivo é apli-
cado através do uso de prongas nasais. A sua ampla utili-
zação tem permitido um menor dano ao parênquima
pulmonar, minimizando os efeitos adversos que a ventilação
mecânica acarreta em um pulmão imaturo. O CPAP pro-
move pressão positiva contínua no final da expiração
(PEEP), através de fluxo constante da mistura gasosa e um
mecanismo de geração de pressão. Esta pode ser realizada
através do uso de um ventilador mecânico ou mergulhando-
se a porção expiratória distal do circuito em um recipiente
com conteúdo líquido. Entre os seus efeitos benéficos in-
cluem-se: aumento da capacidade residual funcional e da
complacência pulmonar, prevenção de atelectasias, preser-
vação de surfactante, prevenção da apnéia da prematuri-
dade e  diminuição do shunt intrapulmonar. Porém, com o
uso prolongado do CPAP nasal, a pressão exercida pelas
prongas pode causar lesões como escarificações e necrose
do septo nasal. OBJETIVO: Descrever a incidência, em uma
UTI Neonatal, de lesões de septo nasal decorrentes do uso
de prongas em recém-nascidos submetidos ao CPAP, bem
como as estratégias implementadas pela equipe de enfer-
magem visando a prevenção ou minimização destas lesões.
MÉTODO: Foi realizado estudo retrospectivo, utilizando o
banco de dados do protocolo implementado na unidade
para manutenção da integridade do septo nasal. Foram in-
cluídos no estudo os recém-nascidos submetidos ao CPAP
nasal no período de julho de 2006 a julho de 2007. Os
dados foram transcritos para o software Epi-info versão 3.2
para extração de tabelas de freqüência e média. RESULTA-
DOS: No período do estudo analisamos 60 recém-nascidos
submetidos ao CPAP nasal, sendo 16,7% com menos de
1500 gramas. Do grupo, 10% tinham menos de 32 sema-
nas de idade gestacional (IG), 71,7% eram prematuros de
32 a 37s de IG e 18,3% tinham mais de 37 s de IG. A
média de permanência no CPAP foi de 8 dias, sendo que
58,3% do grupo permaneceram no CPAP por menos de
5dias, 26,7% ficaram entre 5 e 15 dias, 8,3% entre 15 e
30 dias e 6,7% permaneceram por mais de 30 dias com o

dispositivo de assistência ventilatória. Dentre os sujeitos,
encontramos lesão parcial de septo nasal em 33,3% do
grupo, sendo definido como lesão do septo os casos de hi-
peremia persistente (estágio I), escoriação (estágio II) e ne-
crose (estágio III). Entre o subgrupo que apresentou
alteração na integridade do septo nasal devido ao uso do
CPAP (N=20), em 80% (16 casos) ocorreu apenas lesão
no estágio I, 20% (4 casos) evoluíram para o estágio II e
nenhum recém-nascido apresentou no período do estudo
lesão no estágio III (necrose). Em média, essas alterações
começaram a surgir entre 4 e 5 dias de permanência no
CPAP. Os cuidados implementados são definidos pelo pro-
tocolo de manutenção da integridade do septo nasal. Este
protocolo é um instrumento de avaliação criteriosa diária,
criado na unidade com o intuito de promover a inspeção do
septo nasal dos recém-nascidos em uso de CPAP. É averi-
guado o grau de integridade do septo, através de critérios
definidos como: presença de hiperemia, edema, escoriação,
necrose, controle do número da pronga e medidas adotas
para prevenção de complicações. São definidos, para preve-
nir ou minimizar a ocorrência de lesões, os seguintes cuida-
dos: posicionamento do recém-nascido, a fixação do CPAP,
escolha do tamanho adequado das prongas nasais, a aplica-
ção de ácido graxo essencial (AGE), massagem para ativar a
circulação na região, instilação de SF 0,9% de 3 em 3 horas
e a aplicação de película protetora de hidrocolóide e/ou hidro-
polímero.   CONCLUSÃO: Observa-se que apesar da maioria
do grupo do estudo ser constituída por recém-nascidos pre-
maturos, com diversos fatores de risco para desenvolvimento
de lesões por pressão, não houve nenhum caso de necrose
de septo nasal após a implementação do protocolo de cuida-
dos. Nos casos em que a lesão em primeiro estágio surgiu,
ela foi detectada e tratada precocemente, evitando-se maio-
res complicações. A aplicação de medidas sistemáticas es-
pecíficas para o cuidado com o recém-nascido no CPAP
nasal no sentido de prevenir ou diminuir a incidência de com-
plicações tem mostrado resultados positivos. Consideramos
também que apesar dos avanços tecnológicos no cuidado
com o recém-nascido gravemente enfermo, a avaliação diária
criteriosa e o cuidado de enfermagem são insubstituíveis e
devem ser reforçados no cotidiano da unidade neonatal. 

O PAPEL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CUIDADO COM O
SEPTO NASAL DOS RECÉM-NASCIDOS EM CPAP NASAL
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Este trabalho teve como objetivos identificar casos de co-
lonização por Serratia marcescens e avaliar a efetividade
das medidas adotadas na UTIN para redução da taxa de
colonização/infecção. Foi realizado um estudo descritivo
com abordagem quantitativa, a partir da utilização de mé-
todos estatísticos . As fontes de informações foram pron-
tuário hospitalar, relatórios de culturas emitidos pelo
laboratório local, juntamente com a análise dos dados
cedidos pela Comissão de Controle e Prevenção de In-
fecção Hospitalar (CCIH), no qual foram utilizadas as va-
riáveis: peso, diagnóstico e resultados microbiológicos,
durante o período de 2000 à 2005. No primeiro ano de
vigilância, a taxa de colonização foi de 8,4% mantendo-
se em 8,3% no ano seguinte. Durante o período de es-
tudo foram registrados 36 casos de crianças com
culturas positivas para Serratia marcescens na UTIN.
Desses 36 casos 38,9% foram de colonização. Na ana-
lise dos sítios de colonização encontramos na cultura mi-
crobiológica de swab perianal o maior índice de
crescimento da bactéria, 80% dos casos. Nas UTI neona-
tais, os recém nascidos prematuros que possuem um
contato materno limitado, baixa imunidade e uso de an-
timicrobianos, estão expostos a flora hospitalar com um
padrão diferente de colonização. Apesar da maioria ter
um aumento local de germes, alguns recém nascidos
podem desenvolver infecções por disseminação sistê-
mica. Os fatores de riscos para infecções podem ser
igualmente associados às colonizações. Nas Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal existe uma predominância dos
seguintes germes: Staphylococcus aureus, Estafilococo
Coagulase Negativo, Streptococo do grupo B, Bacilos
Gram negativos(Pseudomonas), Fungos, e Serratia dentro
do grupo das enterobactérias. A relevância dessa inves-
tigação se deve ao fato de ser uma bactéria
oportunista,de fácil disseminação,causadora de várias
doenças e podendo ser letal nas UTIN. Depois de imple-
mentadas as medidas específicas para o controle e pre-
venção de colonização/infecção, não houve registros de

casos nos últimos 3 anos da pesquisa, resultando em
uma redução de 80% da taxa de infecção hospitalar. As
práticas adotadas na unidade foram instituídas gradati-
vamente a partir de Agosto de 2000 conforme fomos per-
cebendo as necessidades de mudanças de nossas
práticas assistenciais. Foram instituídas as seguintes me-
didas: Treinamentos com toda a equipe incluindo a lim-
peza; precauções de contato para todas as crianças;
coleta de swab nasal e perianal nas admissões; disponi-
bilidade de kits individuais com soluções anti-sépticas e
outros materiais de uso comum; e kit estéril para mani-
pulação de todos os acessos venosos centrais (Picc,dis-
secções e cateteres umbilicais); substituição do sabão
neutro por clorexidina degermante a 2% nos principais
pontos de lavagem das mãos, mantendo um ponto de
sabão neutro no setor; acompanhamento diário dos an-
damentos de culturas; reuniões freqüentes com a CCIH
para discutir e analisar as medidas adotadas; informação
para toda a equipe sobre os resultados das medidas, es-
timulando a sua manutenção e a Lavagem das mãos, que
era uma prática habitual, foi intensificada e se mostrou
de melhor observância e de grande impacto nos resulta-
dos para o controle de infecção. Conclui-se que as me-
didas adotadas foram satisfatórias, onde o treinamento
da equipe na prevenção e controle da colonização/infec-
ção foi imprescindível. Durante o acompanhamento dos
casos de infecções por Serratia marcescens na Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal, percebeu-se que a dimi-
nuição dos casos de colonização/infecção só foi possível,
porque todos os profissionais envolvidos na assistência
(direta ou indiretamente), aderiram as estratégias estabe-
lecidas pelas chefias médicas e de enfermagem, respon-
sáveis pelo funcionamento do setor, e pela equipe da
Comissão de Prevenção e Controle de Infecção Hospita-
lar. Controle em procedimentos habituais na unidade e
vigilância contínua foram estratégias mantidas para iden-
tificar casos esporádicos de colonização e/ou infecção
por Serratia Marcescens na Unidade. 

ESTRATÉGIAS NO CONTROLE DE 
COLONIZACÃO POR SERRATIA MARCESCENS

IARA CHAVES RIBEIRO1

KATIA SILVEIRA DA SILVA2
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Trata-se da nota prévia de projeto de doutorado em Enfer-
magem, inserido na Linha de Pesquisa: Enfermagem em
Saúde da Criança, do Núcleo de Pesquisa em Saúde da
Criança (NUPESC), EEAN, UFRJ. Traz como temática a ma-
ternagem. A escolha tem origem na minha experiência pro-
fissional assistencial e docente cuidando de crianças
hospitalizadas acompanhadas de suas mães em diferentes
cenários e na minha vivência pessoal. Na minha prática pro-
fissional tenho observado a mulher acompanhante de seu
filho hospitalizado e por várias vezes presenciei a sua difi-
culdade em permanecer no local, tanto que elaborei um ar-
tigo de reflexão “Maternagem e o atendimento à criança e
à sua mãe” (SANTOS, 2004:27). Em dezembro de 2004,
meu filho à época com sete meses de idade necessitou de
internação hospitalar (num total de 13 dias passando por
UTI, unidade intermediária e clínica médica). Eu me vi no
lugar de acompanhante. Quando retornei ao trabalho, voltei
diferente, com outro olhar para aqueles pequenos bebês
internados, foi muito difícil realizar procedimentos invasivos
e dolorosos, eu enxergava o meu filho ali. E com um outro
olhar para a acompanhante, eu estivera no seu lugar, dei-
xara a posição de pé, de profissional detentora do saber,
para aquela posição sentada, com seu cuidado materno in-
terditado. Ao refletir sobre a situação das mulheres que
estão acompanhando seu filho pré-termo internado na uni-
dade neonatal, percebo que elas vivenciam a maternagem,
que é um processo naturalmente conturbado em condições
ditas normais devido às adaptações aos novos papéis e
laços afetivos que a mulher passa a ter em decorrência da
maternidade, em uma situação extremamente adversa para
ela e o seu filho. No meu dia-a-dia percebo inúmeras ba-
rreiras a transpor para concretizar a maternagem: a questão
da estrutura física que não foi planejada para acomodá-las,
o confinamento dia e noite num ambiente estressante por
um longo período (um pré-termo pode permanecer por
meses até ter condições de alta), presas à rotina e ao ho-
rário dos serviços que normatizam seus cuidados maternos.
Precisam aprender a cuidar do seu filho pré-termo, uma
criatura tão frágil e delicada, sendo estimuladas a vencer
várias barreiras para tocar, acariciar, por no colo, banhar,
amamentar... Mas, ao mesmo tempo a necessidade de

manter o RN em mínimo manuseio, o medo da infecção
hospitalar e os múltiplos procedimentos dos profissionais
de saúde afastam a mãe do bebê. Muito a superar neces-
sitando de acolhimento por parte do seu companheiro, dos
seus familiares, dos profissionais de saúde. Ressalto tam-
bém a rede de solidariedade e convivência que se forma
entre as mulheres que acompanham seus filhos hospitali-
zados. Elas mergulham no escuro e emergem mulheres for-
tes e capazes de exercer a maternagem em condições
adversas. Diante dessa situação problema, apresenta-se o
objeto de estudo “a vivência da maternagem para mulheres
com filho pré-termo hospitalizado”. As questões norteado-
ras: Como a maternagem é vivenciada pela mulher que tem
um filho pré-termo hospitalizado? Quais estratégias a mul-
her com filho pré-termo hospitalizado em unidade neonatal
utiliza para vivenciar a maternagem? Os objetivos: Descre-
ver a vivência da mulher com filho pré-termo hospitalizado
em unidade neonatal sobre a maternagem, a partir de sua
História de Vida. Analisar a vivência da maternagem a partir
da história de vida de mulheres que têm o filho pré-termo
hospitalizado. A relevância deste estudo está na escassez
verificada após levantamento bibliográfico nas bases de
dados do Portal da CAPES e da BIREME, além de artigos de
referência em revistas não indexadas e de livros textos.
Como enfermeira e como docente acredito que a realização
de um estudo qualitativo utilizando  metodologia História de
Vida, justifica-se por dar voz ao sujeito da ação e não so-
mente ao discurso oficial da douta ciência e das políticas
públicas. A pesquisa poderá contribuir para a construção
do conhecimento sobre a maternagem em unidade neona-
tal; para a Enfermagem Neonatal, e para o ensino de Gra-
duação e Pós-Graduação, solidificando a Linha de Pesquisa
em Saúde da Criança. A metodologia é qualitativa. O mé-
todo é a História de Vida, que busca conhecer as informa-
ções contidas na vida pessoal de um ou vários informantes,
fornecendo uma riqueza de detalhes sobre o tema. Dá-se
ao sujeito liberdade para dissertar livremente sobre uma
experiência pessoal em relação ao que está sendo indagado
pelo entrevistador. O projeto de doutorado será encamin-
hado ao Centro de Estudos do Hospital para solicitar auto-
rização e ao Comitê de Ética, atendendo a Resolução

NOTA PRÉVIA: A MATERNAGEM DE MULHERES 
COM FILHO PRÉ-TERMO HOSPITALIZADO EM 

UNIDADE NEONATAL - BASES PARA 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

INÊS MARIA MENESES DOS SANTOS1

ROSÂNGELA DA SILVA SANTOS2
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196/96 do CNS. Será apresentado e lido em conjunto com
as mulheres a serem entrevistadas o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, garantindo o sigilo e anonimato.
O cenário do estudo será um Hospital Maternidade do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, de assistência terciária neonatal.
Os sujeitos serão mulheres que têm/tiveram filhos pré-
termo hospitalizado em unidade neonatal. Será realizada
entrevista aberta que de acordo com Bertaux (1980:20)
“deve ser uma combinação de escuta atenta e questiona-
mento porque o sujeito não relata simplesmente a sua vida,
ele reflete sobre a mesma, enquanto conta”. A pergunta
norteadora da entrevista será: “Fale a respeito de sua vida
que tenha relação com a sua vivência de maternagem de
seu filho pré-termo hospitalizado”. Será realizada a análise
temática, após a transcrição das entrevistas. As categorias
não serão determinadas antes do trabalho de campo, serão
construídas a partir dos depoimentos coletados nas entre-
vistas. Glat (1994:16) afirma que a principal vantagem do
método História de Vida é garantir que a tendência obser-
vada ou os fatos considerados dignos de interesse científico
são os apontados pelos próprios sujeitos, e não aqueles
que o pesquisador achava que ia encontrar. 
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INTRODUÇÃO:O rápido crescimento científico e tecno-
lógico dos últimos anos na área da saúde tem instigado
à análise profunda sobre a repercussão deste desen-
volvimento, e dos conhecimentos gerados, sobre a
equipe de saúde. É visível o impacto causado pelo pro-
cesso de contínua transformação sobre a prática profis-
sional de enfermagem, tornando obsoletos alguns
saberes, obrigando os profissionais a se atualizarem
continuamente. A idéia de educação permanente, ge-
rada pelos novos conhecimentos produzidos pela ciên-
cia, nos abre a percepção de que somos eternos
aprendizes dentro de um sistema que está em perma-
nente transformação. A Educação Permanente em
Saúde é conceituada como a aprendizagem no trabalho,
onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano
das organizações e ao serviço.1 Na área da educação
em enfermagem é possível observar uma preocupação
com o desenvolvimento de metodologias que privile-
giem a formação de um profissional crítico e reflexivo,
compromissado com a transformação na área da
saúde.2 A política de Educação Permanente em saúde
tem como objetivo levar para o setor de trabalho a atua-
ção crítica e reflexiva desta prática, tornando-a tecnica-
mente competente e compromissada com a qualidade
da assistência.1 É comum na prática diária de uma UTI
Neonatal observar a dificuldade da equipe de enferma-
gem em incorporar as novas tecnologias, assim como
gerenciar as informações decorrentes do avanço cien-
tífico. Este ambiente exige profissionais capazes de ar-
ticular conhecimentos gerados pelo sistema onde os
mesmos estejam habilitados para trabalhar com diver-
sas esferas do conhecimento dentro do sistema de
saúde. Andrade3 descreve que durante a sua vivência
de dezesseis anos de atuação profissional em Centros
de Terapia Intensiva Pediátrica, integrando a equipe de
enfermagem, a presença da tecnologia em suas diver-
sas apresentações, incitava invariavelmente, os enfer-
meiros a buscar uma formação permanente e

específica, ele descreve também a necessidade da en-
fermeira estar constantemente se capacitando e sendo
responsável pala formação contínua dos membros da
equipe sob sua responsabilidade3. Na área da educa-
ção em enfermagem é possível observar uma preocu-
pação com o desenvolvimento de metodologias que
privilegiem a formação de um profissional crítico e re-
flexivo, compromissado com a transformação na área
da saúde.4 A educação deve instrumentalizar o profis-
sional para que esse possa exercer plenamente a sua
função de cuidador e também de educador em saúde,
instituindo a prática de formação, produção de conhe-
cimento e cooperação técnica. Indaga-se sobre o pro-
cesso educativo utilizado nas Unidades de Terapia
Intensiva Neonatal e suas finalidades. A pesquisa ana-
lisa a necessidade de educação permanente dos profis-
sionais de enfermagem de uma UTI Neonatal com vista
à reorientação do serviço. OBJETIVO: Analisar as ne-
cessidades educativas dos profissionais de enfermagem
de uma UTI Neonatal e elaborar um programa de edu-
cação permanente junto aos profissionais do serviço.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva,
exploratória de campo, de abordagem sócio-poética. O
estudo terá por cenário o Hospital Universitário Sul Flu-
minense – HUSF, localizado no município de Vassouras
– RJ. O grupo pesquisador será constituído por 12 pro-
fissionais de enfermagem pertencentes a UTI Neonatal.
Serão realizados três encontros com o grupo pesquisa-
dor para produção de dados, análise e validação de
análise. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Sul Fluminense/ Vas-
souras – RJ, conforme os termos da Resolução 196/96,
do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS ESPERA-
DOS: Conhecer o processo de educação permanente da
equipe de enfermagem da UTI Neonatal, analisar os
seus processos educativos e formular junto aos sujeitos
da pesquisa um projeto de implantação de estratégias
educacionais para este setor.

A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A REORIENTAÇÃO 
DO TRABALHO DE ENFERMAGEM NA UTI NEONATAL

JANNAINA STHER LEITE GODINHO1

CLÁUDIA MARA DE MELO TAVARES2
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INTRODUÇÃO: o Projeto de Extensão TOCAR vem sendo
desenvolvido na região da Grande Florianópolis/SC - Brasil,
desde 2003 com proposta interdisciplinar (Cursos de Enfer-
magem, Fisioterapia, Psicologia e uma Nutricionista da Uni-
versidade do Vale do Itajaí/Centro de Ensino - Biguaçu) de
fortalecer a vinculação afetiva entre pais e bebês, de modo
a estimulá-los e capacitá-los para a realização do autocui-
dado e cuidado com o recém-nascido através de atividades
teórico-práticas. Segundo Borba; Moreira (2005) ao asse-
verar que toda mulher é mãe e, em função disso, a realiza-
ção da mulher se dá pela vivência da maternidade, o
aleitamento materno foi utilizado como instrumento estra-
tégico para enclausurar a mulher aos papéis de mãe/es-
posa/dona de casa. Todavia, nos últimos anos, um novo
prisma foi imputado sobre a maternidade e amamentação,
conforme Tubert (1996) apud Mendonça; Moreira (2005)
não mais a partir da ótica do determinismo biológico, agora
sob a perspectiva de gênero, que se refere à definição
sócio-cultural do masculino e do feminino em cada socie-
dade; e mais recentemente sobre direitos reprodutivos que
tem relação à sexualidade e fertilidade, porém também ao
poder de decisão das mulheres, sobre seus corpos e suas
vidas,  preparando-as para viver uma cidadania mais plena,
que lhes permita níveis superiores de realização humana.
Compreender os diferentes significados e expressões que
o processo de amamentação representa para a mulher é
extremamente importante para o sucesso do estabeleci-
mento de uma relação sadia e harmônica para a mãe e seu
bebê. OBJETIVO: promover ações preventivas, educativas e
terapêuticas às adolescentes, gestantes, puérperas, RNs e
famílias cuidadoras assistidas na Unidade de Internação
Neonatal, Alojamento Conjunto e Ambulatório de Alto Risco
do Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda
Gomes e nos Centros de Saúde de Biguaçu (Unidade Cen-
tral de Saúde, CIABS) e São José (Jardim Zanellato). METO-
DOLOGIA: semanalmente, desenvolvemos atividades
teórico-práticas com puérperas e parturientes adolescentes
e suas famílias nas unidades de alojamento conjunto, tera-
pia intensiva neonatal e ambulatório de alto risco da Divisão
de Perinatologia da maternidade do Hospital Regional, Dr.

Homero de Miranda Gomes. Mensalmente realizamos gru-
pos com gestantes adolescentes e em idade adulta e gru-
pos de Agentes Comunitários de Saúde. A participação é
validada mediante a assinatura do Termo de Consentimento
Livre Esclarecido, conforme o Parecer 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. RESULTADOS: tivemos em 2004, 1754
atendimentos, 07 trabalhos apresentados em eventos cien-
tíficos e 03 publicações de resumos expandidos. Em 2005,
2577 atendimentos, 25 trabalhos apresentados em eventos
científicos, 08 publicações de resumos simples, publicação
de 03 artigos e conclusão de 04 Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) articulados às atividades de extensão. Em
2006, 3160 atendimentos e 02 conclusões de TCCs articu-
lados às atividades de extensão. Em 2007, até julho, 1194
atendimentos, 01 TCC em desenvolvimento com área temá-
tica vinculada as atividades do Projeto de Extensão TOCAR
(Impacto Social das Atividades de Educação em Saúde com
Gestantes Participantes do Projeto de Extensão TOCAR).
Construção de álbum seriado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: o
projeto articulado de modo interdisciplinar e interinstitucio-
nal traz repercussões extremamente positivas aos elabora-
dores e bolsistas que aplicam e consolidam o conhecimento
adquirido na universidade. De acordo com Frank; Gregório
(2005) a Universidade busca produzir, sistematizar, dispo-
nibilizar e socializar o conhecimento filosófico, científico, ar-
tístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação
do ser humano para o desempenho de uma profissão. É
uma instituição de formação crítica e de produção de sabe-
res, em diálogo contínuo com a sociedade, contribuindo
para a transformação da sociedade. Da vivência com a mul-
her-mãe compreendemos, assim como Nakano (1996),
Silva (1994), Arantes (1991) apud Ichisato; Shimo (2002),
que o processo da amamentação precisa ser considerado
sob a ótica da mulher, podendo, dessa maneira, perceber
o que ela pensa/define sobre si e identificar as influências
contextuais para podermos, efetivamente, ajudá-la na to-
mada de decisões, quer sejam para amamentar ou não.
Isso significa possibilitar e dar à mulher-mãe a liberdade
de explorar e definir sua experiência conforme os significa-
dos que isso tenha para ela. Percebe-se então o aleita-
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mento materno como uma prática complexa e dinâmica,
ocupando um contexto caracterizado pela inter-relação de
suas propriedades e dimensões espaço-temporais de sua
vida e a vivência de diferentes aspectos que tem relação à
percepção de si como um ser em transformação dentro de
um contexto nas relações das esferas familiar, social, cul-
tural, física. Estarmos abertas e prontas para verdadeira-
mente acolher a mulher é um desafio que nos propusemos
continuamente em nossas atividades enquanto docentes e
bolsistas do Projeto de Extensão TOCAR.
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Instrumentos mediadores, na perspectiva de Vygostky,
são os recursos lingüísticos (fala social), materiais (obje-
tos materiais) e sociais (interação), que possibilitam a
aprendizagem e fomentam as relações interpessoais.
Com base nesse conceito e transpondo-o para o campo
da saúde, pensamos que a Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN) se constitui em um espaço de relações
interpessoais por excelência, pois possui múltiplos recur-
sos lingüísticos, materiais e sociais que favorecem a
aprendizagem dos familiares cujos filhos encontram-se
hospitalizados por períodos prolongados. A equipe mul-
tiprofissional, o aparato tecnológico e farmacológico e o
corpo de saber são suficientes para atender a demanda
de cuidados dos bebês, como também são modelos de
aprendizagem para os pais continuarem com os cuidados
nos domicílios. Entretanto, com a alta para o domicílio, a
família se defronta com uma série de recomendações
sobre cuidados especiais e manejo de medicamentos
prescritos, cuja implementação vai além dos cuidados tí-
picos que os bebês a termo criam como demanda. Mui-
tas vezes as orientações, que a família recebe no
momento da alta, são pautadas num modelo vertical de
educação, com informações de recursos disponíveis ape-
nas no cenário hospitalar, não se levando em considera-
ção um modelo de cuidado domiciliar centrado na família
com os recursos e instrumentos que ela possui. Se por
um lado, as famílias ao interagir com o meio hospitalar
também convive com os instrumentos mediadores do
cuidado próprios desse universo; por outro, no domicílio,
elas  lançam mão de instrumentos mediadores que são
desconhecidos pelos profissionais de saúde. Já que
pouco e sabe sobre os instrumentos mediadores utiliza-
dos por essas famílias para o cuidado no domicilio, inves-
tigamos quais são esses instrumentos com os objetivos
de identificá-los e analisar sua contribuição como facili-
tadores do processo de cuidar das famílias. A abordagem
qualitativa foi desenvolvida segundo o método criativo
sensível. A geração de dados foi possibilitada através da
dinâmica de criatividade e sensibilidade corpo saber,
tendo como questão geradora “Que instrumentos vocês
utilizam para cuidar de seus filhos  em casa, depois da

alta do hospital?” O cenário da pesquisa foi o domicilio de
famílias inscritas no Projeto de extensão da escola de En-
fermagem Anna Nery,da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, intitulado “A saúde  do bebê começa em casa”.
Os sujeitos do estudo constituíram-se de 05 famílias
identificadas por códigos (Família de Andrômeda, Família
de Hidra, Família de Cassiopeia,Família de Gêmeos, Fa-
mília de Orion). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ètica do Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Da analise de dis-
curso francesa  emergiram aa categorias temáticas. A
primeira, a interação social como instrumento de apren-
dizagem incluiu a fala social dos profisionais de saúde,
bem como de outras mãe; todos elementos essenciais
para que essas famílias cuidassem no domicilio. Mas
além da fala, as famílias apreenderam o cuidar através
da observação e demonstração de como os profissionais
de saúde cuidavam no bebê prematuro no hospital. O
conteúdo de aprendizagem mediado pela observação e
demonstração dos membros da equipe de enfermagem
no hospital levou a mulher mãe a aprender sobre o posi-
cionamento do bebê após a mamada. A observação dos
profissionais aliada à demonstração de praticas de cuidar
com o corpo cognoscível do bebê formaram os instru-
mentos mediadores da aprendizagem social para o cui-
dado centrado no fazer, o que muitas vezes não levou
essas mães a assumirem uma postura critica diante da
sua realidade concreta. A segunda  categoria, recurso
materiais como instrumentos mediadores do cuidar,
apontou que para a família cuidar no domicilio ela ne-
cessitou de instrumento mediadores disponíveis neste
cenário, tais como colherzinha e conta-gotas, além de
desenvolver praticas e atitudes voltadas para melhor
aceitação do medicamento. A família observava a criança
no intuito de facilitar, conhecer e se aproximar deste bebê
que necessitava de cuidados especiais. Concluímos que
foram diversos os instrumentos mediadores da aprendi-
zagem para o cuidar de uma criança egressa da UTIN.
Entre os instrumentos mediadores que a família interna-
lizou e incorporou para realizar o cuidado domiciliar estão
as falas dos profissionais, a observação do cuidado rea-
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lizado por outras mãe e membros da equipe de saúde e
a demonstração de praticas de cuidado hospitalar.  O
processo de internalização consistiu em uma serie de
transformações mediadas por instrumentos, até o mo-
mento em que a família conseguiu realizar o cuidado no
domicilio.O compartilhamento de experiências do cuida-
dor familiar com as outras pessoas da família e no hos-
pital levou a uma aprendizagem social pautada na
reflexão e  na critica, no observar e no demonstrar, na
troca de experiências e na fala social.
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A saúde da criança se traduz por um perfeito equilíbrio fí-
sico, mental e social. Manter este equilíbrio vai garantir seu
pleno desenvolvimento resultando em um adulto mais sau-
dável e com melhor qualidade de vida. A atenção à saúde
da criança pode começar antes mesmo da concepção com
o trabalho de aconselhamento genético. Os programas de
atendimento pré-natal e a avaliação periódica das gestantes
vão permitir o acompanhamento da gestação e a interven-
ção precoce em possíveis problemas encontrados. Cursos
e grupos oferecidos às futuras mães, com informações
sobre etapas da gravidez, sentimentos, hábitos de higiene,
nutrição adequada, hábitos prejudiciais, informações sobre
o parto e puerpério, contribuem para o bem-estar da ges-
tante ou dos futuros pais e famílias e para o nascimento de
uma criança mais saudável. As ações de saúde desenvol-
vidas pelos serviços de saúde devem ser voltadas para a
promoção do crescimento e desenvolvimento, a proteção
da saúde e a identificação e tratamento precoce dos pro-
blemas identificados (Porto Alegre, 2005). Para isso os ser-
viços de saúde devem conhecer os grupos populacionais e
seus perfis de saúde doença, possibilitando o planejamento
de ações, o gerenciamento e a organização do serviço e a
construção do modelo de atenção da vigilância em saúde.
Na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília-HCPA o atendi-
mento pré-natal inicia com uma consulta de enfermagem,
onde são abordados os sentimentos da gestante em relação
a sua situação atual, são ouvidas as suas dúvidas e queixas,
realizadas as primeiras orientações e solicitados os exames
inicias. É oferecido também acompanhamento nutricional
e odontológico. No último trimestre da gestação os futuros
pais são encaminhados para o Curso de Preparo para o
Parto, onde participam médico obstetra, enfermeira de pue-
ricultura, nutricionista, dentista e a equipe de apoio à ama-
mentação do HCPA. Além das orientações e esclarecimentos
de dúvidas trazidas, é oportunizada aos participantes uma
visita ao Centro Obstétrico e Unidade de Internação Obsté-
trica do Hospital de Clínicas, por ser o local de referência
para o parto das gestantes atendidas na Unidade Básica de
Saúde Santa Cecília-HCPA. Após o nascimento do bebê,
por ocasião da alta hospitalar, é feito o  agendamento da
primeira consulta da mãe e do bebê na unidade de saúde

a qual pertencem, tendo em vista facilitar o seu acesso ao
serviço de saúde. Outras formas de contato da criança e
da família com o serviço de saúde, são através da conti-
nuidade do acompanhamento oferecido às gestantes, por
procura espontânea ou por busca ativa, a partir da Relação
de Nascimentos por Unidades de Saúde, que informa dados
relevantes para a caracterização do perfil de risco e a loca-
lização do endereço da criança. (Porto Alegre, 2005)
Orienta-se que este atendimento seja feito entre os sete e
dez dias após a alta hospitalar, por ser um período crítico,
onde dúvidas, inseguranças, auxílio á amamentação, estí-
mulo ao vínculo, detecção de situações de vulnerabilidade
devem ser avaliadas por um profissional de saúde. Toda a
criança recém-nascida encaminhada para ser atendida na
Unidade Básica, tem sua primeira consulta realizada pela
enfermeira de puericultura e é inscrita no Programa Pra -
Nenê (Programa de Vigilância em Saúde das Crianças no
Primeiro Ano de Vida). O objetivo do Programa Pra – Nenê
é desenvolver ações de vigilância em saúde no primeiro
ano de vida, facilitando-lhes o acesso aos serviços de saúde
e contribuindo para a qualidade do atendimento. A ficha de
inscrição no programa é enviada para a Equipe de Infor-
mações da Secretaria Municipal da Saúde, onde são feitos
o cadastro da criança no programa e os registros epide-
miológicos . Por ocasião da primeira consulta do Recém-
Nascido são realizadas ações como: avaliação do RN,
esclarecimento de dúvidas, orientações, teste do pezinho,
vacina BCG, encaminhamentos necessários e agendamento
das próximas consultas. Recomenda-se a nova consulta,
ainda durante o primeiro mês de vida, para assegurar o se-
guimento das orientações e o vínculo com o serviço. Faz
parte do protocolo realizar uma visita domiciliar após o nas-
cimento, com o objetivo de apoiar a família nesse momento
de maior vulnerabilidade, observar e identificar situações
que precisem ser trabalhadas em seu atendimento na uni-
dade. Utiliza-se a visita domiciliar também como recurso
para a busca daquelas famílias que não procuraram aten-
dimento após o parto e para contato com os faltosos do
programa. Orientamos que o acompanhamento da criança
e da família seja feito mensalmente, intercalando consultas
médicas e de enfermagem. Consideramos faltosas no pri-
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meiro ano de vida, as crianças de alto risco que deixarem
de ser atendidas por um mês e as de baixo risco por dois
meses no primeiro semestre e três meses no segundo. O
controle da realização das consultas é feito mensalmente
pela enfermeira responsável pelo programa. Baseado em
estudos sobre a prevalência de anemia e seus determi-
nantes  realizados em crianças de 0 a 36 meses em Poro
Alegre, onde se encontrou uma prevalência do problema
em 47,8% entre toda a população estudada, foi implan-
tada nas Unidades de Saúde o Programa de Prevenção da
Anemia Ferropriva. Nele são inscritas crianças a partir do
4º mês, quando não estão com aleitamento materno exclu-
sivo e a partir do 6° mês, aquelas com aleitamento exclu-
sivo. A partir da inscrição no programa, as crianças
passam a receber  suplementação de ferro com 5 ml de
xarope de sulfato ferroso, 1 vez por semana até comple-
tarem 18 meses.  Independente das consultas mensais
agendadas, sempre que a família necessitar trazer a
criança para avaliação e atendimento, ela será recebida
na sala do acolhimento, avaliada e encaminhada para o
profissional que fará o atendimento. Na Unidade de Saúde
é disponibilizado também o serviço de nutrição e de odon-
tologia, além de várias especialidades. Desta forma, a
equipe da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília-HCPA
busca orientar para o desenvolvimento adequado da
criança com vistas a sua saúde e qualidade de vida.
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A motivação em realizar o estudo surgiu da necessidade
de fundamentar um fazer – como ação educativa – em sua
dimensão transformadora, na busca de atribuir sentido ao
vivido no espaço-tempo do relacionamento mãe-bebê junto
a enfermeira, nos Grupos Terapêuticos de Massagem e Es-
timulação de Bebês – GTMEB, uma das atividades do pro-
jeto de extensão Grupo de Massagem e Estimulação de
Bebês – GMEB, que se desenvolve no Centro de Assistência
e Educação em Enfermagem – CAENF, há onze anos. Da
pesquisa qualitativa na modalidade fenomenológico-her-
menêutica que se configurou Massageando bebês: a singu-
laridade da experiência1, apresentamos um recorte para
traçar nossas reflexões a partir dos temas que desvelam
perspectivas de promoção e de intervenção a saúde e a
educação em sua dimensão ética-existencial. Pensar a
educação nesse caminho exige-nos uma preocupação com
a educação inserida no contexto das relações humanas e
não apenas com construir e desenvolver técnicas de ensi-
nar. Há uma grande diferença para a possibilidade de ser-
no-mundo que se abre para as mães, se a massagem lhe
é desocultada como técnica ou como cuidado. Conside-
rando que durante as sessões de massagem, deixar os
acontecimentos fluírem, evidencia seguir com paciência e
cautela, oferecendo sustentação e espreitando oportunida-
des de intervenção, o que nos permite conhecer o mundo-
vida das mães em sua maternagem, desvelando facetas da
singularidade da experiência. Assim, na essência do fazer
da mãe ao cuidar do seu bebê a massagem é identificada
como uma oportunidade de aprendizagem de ser – com o
bebê – o que favorece descobertas. Observa-se que des-
cobrir que o bebê é um ser de vontades, possibilita as mães
confiarem na forma como organizamos o ambiente que as
cerca na massagem, dando-lhes oportunidades de exercer
os seus próprios poderes naturais. Uma ação dirigida à
transformação explicita a natureza plural e ontológica do
homem. Mostra que o inacabamento humano é o que pos-
sibilita ver a educação na sua dimensão existencial (e-du-
cere), um movimento que leva o ser a sair de uma condição
de impropriedade para outra de maior apropriação, seja de
si mesmo, do outro, ou do mundo em que habita. Como in-
tervenção (educare), indica uma ação, seja ela orquestrada

pela cultura, pela sociedade, pela família, escola, ou porou-
tras instituições2. Como o toque explicita a corporalidade do
bebê, as expectativas iniciais sobre o desconhecido diante
da ação educativa proposta são superadas pelas mães.
Mais ainda, elas demonstram compartilhar de estados in-
ternos de seus filhos, ressaltando as possibilidades de es-
treitamento afetivo, evidenciando a massagem como uma
estratégia que, partindo dos cuidados objetivos, influencia
a subjetividade de suas relações. Presenciamos assim a
revelação de um saber materno3 que aponta mudanças no
bebê, como também em suas percepções sobre as modi-
ficações na qualidade do comportamento mãe-bebê e na
qualidade dos cuidados cotidianos, assim como na expe-
riência da massagem a cada sessão. Ao explicitarem a tran-
qüilidade vivida no momento da massagem pela dupla
mãe-bebê, elas manifestam suas constatações de que a
aprendizagem vai além da técnica, expressam que se sen-
tem cuidadas, com respeito. Assim desvelam o cuidado, in-
dicando também como elas cuidam de cuidar de seus
bebês, o que vem revelar a qualidade de suas relações, ex-
pressa como um modo amoroso de cuidar. A mãe existe
cuidando de existir, cuidando do existir de seu bebê. Este é
seu modo de ser fundamental, prioritário entre todos os ou-
tros, a base da diferença ontológica entre as mães e os de-
mais entes4. Através dos modos de cuidar de existir, que se
manifestam pelos estados de ânimo, pelos humores, é que
as mães indicam que estão tomando – se estão tomando
– nas mãos sua própria existência e a de seus bebês. Pen-
sar o cuidado em uma perspectiva ética, remete-nos às
ações pela quais cada um é responsável nas relações fa-
miliares, sendo que estas primeiras formas de relação vêm
\“matrizar\“ as possibilidades de existência do indivíduo. Ao
receber as famílias neste contexto, temos considerado que
a massagem pode compor, inclusive para nós profissionais
da enfermagem, uma privilegiada via de acesso às mães e
aos pais na dinâmica relacional com seus bebês, pois, ao
propiciarmos momentos de contato e interação, temos o
favorecimento da observação também do processo evolu-
tivo do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, que so-
mada a uma avaliação, pode nos indicar a possibilidade de
intervenção. A Enfermagem pode se beneficiar com a abor-
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dagem fenomenológica- hermenêutica que propicia uma
amplitude de seu objeto de cuidado, considerando o
homem em seu cotidiano, situado socialmente no mundo,
revelando que nosso estudo não deve ficar restrito aos as-
pectos tecno-científicos, possibilitando reflexões, acompan-
hada de compreensões – que geram novas interpretações
– que nos permitem estabelecer comparações com as
ações e conhecimentos vigentes veiculados pela área pro-
fissional, valorizando as vivências humanas, apontando sua
dimensão ética existencial. Diante do exposto, projetamos
a possibilidade de construir conhecimento ao colocarmos
em marcha reflexões oriundas da inter-relação do cuidado
existencial com o cuidado profissional, em suas aproxima-
ções teórico-prática-técnica, evidenciando a massagem
como parte de uma trama cultural de práticas de cuidado
coexistencial,4 na perspectiva da ação educativa que por
ser social também é ética. 
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Este estudo vem delinear uma trajetória de vivências e re-
flexões, nos contextos de assistência, ensino-aprendiza-
gem, pesquisa e extensão acerca da importância de
organizar o trabalho docente tendo a pesquisa como fonte
de produção de conhecimento. Buscando enfrentar o des-
afio de construir conhecimentos que pudessem vir a favo-
recer a Humanização da Assistência, com a conseqüente
qualidade na intervenção, iniciamos o projeto de extensão
intitulado Grupo de Massagem e Estimulação de Bebês –
GMEB, o qual vem possibilitando a realização de atividades
em diferentes níveis de complexidade. Considerando a hu-
manização um processo gradativo construído sócio-cultu-
ralmente, mediado pelos cuidados humanos, é que
tematizamos o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê
recém-nascido e do lactente em seu primeiro ano de vida
como eixo fundante de nossas ações formativas. Na Uni-
dade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN, observamos que
as formas de cuidar não apresentam a continuidade que o
bebê requer, uma vez que estas ações ao darem ênfase ao
modelo biológico - centrado na terapêutica clínica - que
permeia as instituições de ensino e as organizações hospi-
talares, com procedimentos técnicos realizados de forma
mecânica, intermediados por rotinas rígidas, desconhecem
as peculiaridades do comportamento do bebê. Por meio de
uma trajetória de pesquisa de natureza fenomenológica-
hermenêutica, metodologia que solicita a compreensão da
ação educativa como um fazer transformador, prático-poié-
tico em constante (re)construção, temos buscado responder
à seguinte interrogação: Como saberes e conhecimentos
sobre o desenvolvimento neuropsicomotor definem a ação
educativa na Enfermagem Neonatológica? Com um recorte
do trabalho intitulado: Recém – nascido pré-termo: identi-
ficação de seus comportamentos1, colocamos em desta-
que as contribuições da ação educativa desenvolvida no
curso de graduação em enfermagem. O fenômeno interro-
gado foi desvelado a partir dos significados atribuídos aos
relatos da experiência das observações sistemáticas e re-
gistros fotográficos do comportamento de quatro recém-
nascidos pré-termo em UTIN efetuados por um
graduanda-pesquisadora. O estudo revela que o bebê pré-
termo participa ativamente de seu ambiente e quando con-

vidado a interagir de forma cuidadosa, apresenta-se recep-
tivo. Para que uma abordagem propicie respeito torna-se
fundamental o conhecimento das previsibilidades de seus
comportamentos, o que exige um manuseio atento e ade-
quado. Considerando que no pré-termo o cérebro reage
atuando no seu desenvolvimento, através do Modelo Sín-
crono-Ativo2 encontramos caminhos para observar, a partir
do comportamento do bebê, suas capacidades e pudemos
identificar o limiar de cada um em relação ao estresse, ao
aumento da capacidade de auto-regulação e de auto-dife-
renciação. O conhecimento dessa organização vem favore-
cer a continuidade dos cuidados, promovendo uma
aproximação da enfermeira com a mãe, levando-nos a
identificar e demonstrar os momentos de disponibilidade
do bebê pré-termo sem sobrecarregá-lo e favorecendo o
vínculo afetivo com a família. A experiência da estudante-
pesquisadora foi permeada por emoções, trazendo satisfa-
ção pela receptividade do bebê e surpresa diante da com-
petência de suas reações. Evidenciando a importância de
construirmos um corpo de conhecimento a partir das rela-
ções vivas da criança e adulto tais como se estabelecem,
com destaque a definição existencial de corporalidade3.
Diante do exposto, e para além das características de faixa
etária e procedimentos técnicos, ressaltamos como pode-
mos otimizar a atuação profissional – com evolução da qua-
lidade do cuidado – ao conhecermos o bebê4. A
possibilidade de intervenção com vista, não só à terapêutica
clínica, mas à qualidade de vida do bebê, reforça a impor-
tância em compartilharmos esses resultados, acreditando
que medidas de prevenção e de facilitação durante a per-
manência hospitalar, neste período sensível que é o pri-
meiro ano de vida, podem ser de valor inestimável. Em face
do delineamento dado a esta trajetória de pesquisa em
busca dos sentidos dos fazeres da docente e da graduanda,
pesquisadoras de enfermagem, compreendemos como a
sensibilização efetuada de modo a integrar teoria e prática,
ao explicitar saberes e conhecimentos sobre o desenvolvi-
mento neuropsicomotor ancorado na perspectiva fenome-
nológica-hermenêutica possibilita uma mudança do foco
perceptual. Neste contexto, a ação educativa constitui-se
num percurso de vivencias e reflexões que ao se articular
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na interioridade do ser expressa-se em diferentes lingua-
gens5. Frente à responsabilidade pela assistência de um
recém-nascido em risco, a enfermeira ao compreender a
fala autêntica do bebê que se comunica pelo corpo, pro-
move uma intervenção a saúde de maneira significativa que
diferencia-se como produção de conhecimento. Este fazer
diz da construção pedagógico / ética-formativa, e mais
ainda, da experiência do sujeito, revelando-se na atitude do
professor e na formação do estudante, por meio de inte-
rrogações críticas, de investigações sistemáticas, do dis-
cernimento acerca da possibilidade de fazer ciência
pautada pela experiência e do processo de construção da
humanização das ações e dos cuidados de enfermagem a
partir da intervenção na realidade concreta. 
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Neste trabalho se estuda um caso de voluntariado, parte
integrante um dos projetos de humanização do Parto e
da Saúde levados pelo SUS: as Doulas Voluntárias do
Amparo Maternal. Modernamente, a palavra grega Doula
vem sendo empregada a partir das pesquisas de KEN-
NELL e KLAUS (1991), para designar aquelas mulheres
capacitadas para brindar apoio continuado a outras mul-
heres, (e aos seus companheiros e/ou outros familiares)
proporcionando conforto físico, apoio emocional e su-
porte cognitivo antes, durante e após o nascimento de
seus filhos. Doula é uma mulher sem experiência técnica
na área da saúde, que orienta e assiste a nova mãe no
parto e nos cuidados com o bebê. Seu papel é segurar
a mão da mulher, respirar com ela, sorrir para ela, prover
encorajamento e tranqüilidade. Além disso, a Doula
ajuda a parturiente a lidar com a dor com meios não-
farmacológicos. No campo psicológico, ajuda a que mul-
her parturiente resgate a própria natureza aumentando
significativamente a auto-estima da puérpera. Esse es-
tudo percorre a literatura médica para tentar comprovar
a crescente valorização do trabalho da Doula e sua co-
laboração para a humanização do parto. O Ministério da
Saúde elegeu o Amparo Maternal, maternidade que
acolhe gestantes carentes e tem como princípio “nunca
recusar ninguém”, como primeiro hospital a se tornar
um Centro de Capacitação para formação de Recursos
Humanos para o Parto Humanizado. O presente trabalho
se vale de dados obtidos através da metodologia quali-
tativa de observação livre e direta e de entrevistas não
estruturadas com as Doulas voluntárias. Conclui-se que,
ao ser a relação Doula-parturiente uma relação persona-
lizada, um olhar sob a dimensão da Dádiva sugere a pre-
sença de elementos de confiança, doação, solidariedade
e dívida, que estão acima de qualquer tensão, revelando
a Dádiva como um possível novo paradigma social. Mas
o que é a Dádiva? Autores como Alain Caillé e Jacques
Godbout definem sociologicamente o fenômeno da dá-
diva como qualquer prestação de bens ou serviços efe-
tuada sem garantia de retorno, tendo em vista a criação,
manutenção ou regeneração do vínculo social. Na rela-

ção da dádiva o vínculo é mais importante que o bem. O
trabalho voluntário, no caso estudado, se identifica com
a dádiva, na medida em que há uma prestação de ser-
viços e o retorno jamais é garantido. Podemos dizer que
a Dádiva resgata o sentido de ser pessoa. Atribuir a
quem recebe a dádiva o seu caráter de indivíduo, tratá-
lo como Pessoa, muda a maneira de ser olhado na so-
ciedade. No sistema da dádiva, quanto mais laços tem
um indivíduo mais ele se vê individualizado, com perso-
nalidade, considerado como quem é e como é. No caso
que se vêm estudando, esse novo olhar em relação ao
Outro, no caso, a parturiente, faz toda a diferença. Como
esse olhar se dá em um âmbito de serviço voluntário, é
importante apontar as tensões existentes entre as dife-
rentes correntes de voluntariado. Nelas se encontram
críticos considerando a promoção do trabalho não-re-
munerado como um modelo de “gestão da pobreza”. E
defensores, que vêem no voluntariado uma forma de
atuar, baseada na consolidação da noção do direito à
igualdade onde o voluntário é percebido como um mili-
tante ou um ativista civil e político. As duas vertentes de
pensamento apresentam concepções diferentes sobre
as motivações para o trabalho voluntário; a percepção
da pobreza; e o tratamento em relação aos beneficiários
do tempo doado. Apesar das Doulas do Amparo Maternal
trabalharem voluntariamente, em uma instituição inte-
grada ao SUS, seu departamento e trabalho têm uma
série de características que as diferenciam de uma ins-
tancia burocrática. Este trabalho é oculto, as Doulas per-
manecem nas sombras. Ao tratarmos desse trabalho
voluntário sob a perspectiva da Dádiva, vê-se possível
caracterizar a presença dos principais constituintes do
sistema do Dom no trabalho das Doulas. Dessa forma,
conclui-se nesse estudo que a Dádiva se caracteriza
perfeitamente no trabalho da Doula Voluntária do Am-
paro Maternal.  A presença de elementos de confiança,
doação, solidariedade e dívida, acima de qualquer ten-
são, revelam a Dádiva como um ritual de apazigua-
mento, um possível novo paradigma social que tem
muito que contribuir para a Humanização na Saúde.
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O nascimento prematuro e a hospitalização do filho na
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) deter-
mina à mulher vivenciar a experiência da maternidade
em contexto adverso. As mães enfrentam um período
crítico no momento do parto e períodos imediatamente
após este. Estão processando a prematuridade e hospi-
talização de seu filho e, simultaneamente sendo inseri-
das em uma transição no ciclo vital: estão tornarndo-se
mães. Caetano(2004) coloca que apesar dos pais terem
acesso a unidades neoantais, a prática assistencial as-
sinala que a maioria tem dificuldade em interagir com o
bebê, quer seja pela situação crpitica do filho, quer seja
pelas limitações institucionais existentes. Dentre as li-
mitações temos o fato de ser uma experiência vivida, no
mínimo em trio, ou seja, a mulher, seu filho e os profis-
sionaisda UCIN. Fenwick, Barclay e Schmied (2001) afir-
mam ser as interações entre enfermeiros e mães,
usualmente negativas, onde as mães são colocadas na
periferia do cuidado, o que pode determinar a elas a
sensação de inadequação e de serem visitas de seu
filho. Hurst (2001) apontam que a forma como os profis-
sionais interpretam as ações maternas é habitualmente
diferente  da intenção das mesmas. A maternidade por
si só já é um evento bastante complexo, onde novos pa-
péis e rearranjos familiares estão sendo estabelecidos.
Vivenciar este período em um contexto pouco familiar e
com uma dinâmica caracteízada por uma tendência à
ter uma perspectiva de cuidado mais centrada na pato-
logia e na criança, coloca a mulher em uma situação
bastante difícil para construir seu papel / identidade ma-
terna. Assim, a presente pesquisa, tendo como pergunta
norteadora qual o impacto da prematuridade e hospita-
lização na UCIN sobre o tornar-se mãe, propôs-se a des-
crever a experiência da mulher de tornar-se mãe quando
vive a estada deseu filho prematuro na UCIN. A pesquisa
da narrativa foi a estratégia metodológica adotada em
função de possibilitar a extração, análise e compreensão
das histórias pessoais vividas. Este estudo seguiu todas
as recomendações sobre pesquisas com seres humanos

e analisou a narrativa de doze mulheres. Pautou o pro-
cesso analítico no referencial teórico do Interacionismo
Simbólico. Como resultados estabeleceu uma narrativa
tradutora da experiência da mulher em tornar-se mãe
na UCIN a partir de três grandes núcleos temáticos viv-
dos na UCIN: PROTEGER O FILHO, APRENDE, e SENTE-
SE MÃE. Os mesmos são tradutores de intenções,
sentimentos, ações e estratégias integrantes da expe-
riência e, são influenciados pelo núcleo temático SENTE-
SE RESPONSÁVEL PELO FILHO, relativo ao período
gestacional. Os aprendizados são elementos fundamen-
tais do processo por apoiarem a mulher na determina-
ção do como fazer para se inserir a ser presente junto do
filho na UCIN. A mulher tem a necessidade de estar com
o filho, de acompanhar e compreender o que está a oco-
rrer com o filho. Não se trata de um controlar mas, de
saber, entender e participar do que está a ocorrer com
seu filho. Esta é a fomra como a mulher protege seu filho
e, conseguir ofertar esta proteção depende de como o
meio oferta-lhe o espaço ou de como ela conquista o
mesmo. Os conceitos desvelados pelo estudo permitem
a revisão de práticas clínicas de enfermagem sinalizando
a importância da presença disponibilizada pelo enfer-
meiro, bem como da necessidade do mesmo reconhecer
os processos vividos pela mulher. É uma luta vivida sob
grande pressão interna e externa, sob um contexto
pouco valorizador e reconhecedor da pessoa da mulher.
Traz o sofrimento como elemento propulsor para o en-
frentamento, o qual tem como eixo encontrar um espaço
para a mulher manifestar sua maternagem. Este espaço
é negociado de forma ponderada, sempre evitando con-
flitos com os profissionais. O tema é pouco explorado
em pesquisas de enfermagem e necessita-se investi-
mentos neste âmbito.
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INTRODUÇÃO:  Na assistência de enfermagem, o número
crescente das  pesquisas voltadas para a população neo-
natal têm contribuído para melhoria da qualidade no cui-
dado. Os investimentos tecnológicos e terapêuticos nessa
população também têm auxiliado na redução da morbi-
mortalidade. Contudo, a hospitalização prolongada e a ne-
cessidade de manipulações e terapêuticas para a
estabilidade do quadro clínico, tornam o recém-nascido
(RN) vulnerável às conseqüências de tais intervenções. A
pele do RN é fina e funcionalmente imatura, o que aumenta
o risco de infecção, quando exposta a produtos químicos
ou toxinas ambientais, nos distúrbios eletrolíticos e em
lesão traumática (Douma; Packard, 2005). A dermatite na
área da fralda em crianças nos dois primeiros anos de vida
é talvez, o distúrbio cutâneo mais comum nessa faixa etá-
ria e engloba um amplo grupo de dermatoses de etiologia
multifatorial. Desconhece-se sua prevalência exata, entre-
tanto, o aumento do pH fecal, exposição prolongada da
pele à urina, fricção com a fralda, hiperhidratação, au-
mento da temperatura local, irritantes químicos e microor-
ganismos como a Candida Albicans são responsáveis pelo
eritema brilhante que varia de intensidade ao longo do
tempo (Rocha; Selores, 2004). A amônia e os produtos de
degradação da urina não são os principais fatores causais,
mas sim, o processo de lesão macerativa da pele ocasio-
nado pelo excesso de umidade, alterações da camada da
barreira transepidérmica e alterações lípídicas que permi-
tem a perda excessiva de água pela epiderme (Declair,
1996). Algumas recomendações para a prevenção in-
cluem: trocar fraldas freqüentemente, com intervalo má-
ximo de quatro horas, higiene local com água morna e
algodão às trocas, inclusive nas trocas do período noturno;
evitar o uso durante a noite de calças plásticas e “fraldas
triplas” de algodão; evitar o uso de sabões às trocas de
fraldas, devido ao risco de alterar o pH da pele, o que con-
tribui para o desenvolvimento de dermatite; expor o períneo
ao ar durante o dia; usar fralda descartável com boa capa-
cidade de absorção; e após cada troca de fralda aplicar
pasta protetora ou emoliente para reduzir a maceração
(Weston, Lane, Weston; 2007; Rocha, Selores; 2004). Nos
casos em que a dermatite está presente há mais de 72

horas, pode existir a contaminação com Candida albicans,
e o tratamento deve ser realizado mediante aplicação com
agentes antifúngicos, quatro vezes ao dia, ou a cada troca
de fralda (Weston, Lane, Weston; 2007).     Nesse contexto,
consideramos pertinente conhecer o perfil dos RN que
apresentam dermatite perineal, a fim de desenvolver e im-
plementar ações preventivas e terapêuticas na Unidade
Neonatal. OBJETIVOS: Conhecer a incidência e fatores as-
sociados à dermatite perineal em RN de baixo e alto risco
internados em Unidade Neonatal. METODOLOGIA: Estudo
descritivo e prospectivo realizado com toda a população
de RN na Unidade Neonatal de um Hospital geral e privado
do município de São Paulo, no período de janeiro a dezem-
bro de 2006. A unidade é composta por leitos de atendi-
mento de baixo e alto risco e todos os RN foram incluídos
no estudo. Os dados foram coletados em impresso próprio,
com acompanhamento diário da enfermeira, no qual cons-
tava identificação do RN, classificação para risco de der-
matite perineal, presença ou não de dermatite no momento
da internação ou durante sua hospitalização. Os fatores de
riscos monitorados foram: uso da fralda, diarréia, infecção
urinária, imunodepressão, nefropatia, nutrição enteral, nu-
trição parenteral e a condição de considerado acamado.
RESULTADOS: A média de incidência de dermatite perineal
durante a hospitalização foi de 22,26/1000 paciente/dia e
a incidência total de dermatite perineal (dermatite durante
a internação e dermatite detectada na admissão) foi de
27,85/1000 paciente/dia. Os fatores de risco evidenciados
nos RN de alto risco que apresentaram dermatite perineal
foram: 100% imunodeprimido, 100% em uso de fraldas,
100% considerado acamado, 37,7% com administração
de  nutrição enteral e 21,3% de nutrição parenteral. Nos
RN de baixo risco os fatores evidenciados foram: 100%
em uso de fraldas, 100% imunodeprimido e 100% consi-
derado acamado. Dos RN que apresentaram dermatite pe-
rineal, 95% era de alto risco e 5% de baixo risco.
CONCLUSÃO: O estudo possibilitou o conhecimento do
perfil dos RN que desenvolveram dermatite perineal. A
maior incidência de dermatite perineal foi observada em
RN de alto risco uma vez que estes apresentaram também,
maior número de fatores associados, dos quais a imunos-
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supressão, a restrição de mobilidade corporal e a admi-
nistração de nutrição enteral e nutrição parenteral consti-
tuíram as principais condições determinantes. Não foi
possível a comparabilidade dos resultados com a literatura,
uma vez que não foi encontrada nenhuma abordagem
dessa temática considerando pacientes/dia nessa faixa
etária. Os achados, portanto, revelaram a necessidade do
monitoramento contínuo para que seja possível, ao menos,
a realização de Benchmarking interno, para adoção de me-
didas de prevenção e tratamento cada vez mais efetivas.
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O objetivo deste estudo é identificar e analisar as influên-
cias causadas por alterações ambientais para o Recém
Nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).
Método: estudo do tipo descritivo, exploratório, retros-
pectivo com análise quantitativa, onde se buscou publi-
cações em base de dados virtuais em saúde no período
de janeiro de 2001 a dezembro de 2006. Resultados: Dos
15 artigos encontrados, identificou-se que UTIN é vista
como um ambiente de excessos. Há excesso de ruídos,
de estímulos, em geral inadequados. Para tanto é impor-
tante enfocar que a equipe multiprofissional também é
exposta a fatores que geram estresse ao serem subme-
tidos ao ritimo intenso e exaustivo de trabalho, faz-se exi-
gência de eficácia, eficiência, atualizações em relação ao
conhecimento técnico científico, além da exigência de
habilidades no manuseio para realizações de técnicas.1
Dentro das características do período neonatal desta-
cam-se as altas taxas de morbi-mortalidade, devido a
este ser uma fase de grande fragilidade e alta propensão
à ocorrência de seqüelas algumas vezes incapacitantes
e de longa duração. E muitas vezes fica dificil acompan-
har aqueles que saem com vida da UTIN, dificultando
conseqüentemente a observação dos possiveis danos
causados pelos estímulos ambientais ao qual estiveram
expostos durante sua internação. O desenvolvimento nor-
mal do RN, principalmente o prematuro, está vinculado
ao processo de maturação do sistema nervoso central,
geralmente no primeiro ano de vida. Essa maturação per-
mite o desenvolvimento de toda esfera neurológica, de
uma forma harmônica e integrada 2. Não se deve esque-
cer que o ambiente, é parte integrante do processo, ca-
bendo ressaltar que estas condições ambientais exercem
um papel fundamental na evolução de RN. A poluição so-
nora (ruídos) em hospitais é elevada, o que pode gerar al-
terações fisiológicas e psicológicas aos pacientes dessas
unidades. Conseguimos destinguir vários danos causados
pelas alterações ambientais para o Rn submetido à in-
ternação em UTI, principalmente no que se refere aos ru-

ídos, tema que conseguimos maior número de dados bi-
bliográficos. Um dos danos mais gritantes que poderão
ser causados pelos ruídos são os prejuízos sensório-neu-
rais, que podem resultar em perda auditiva parcial ou
total e consequente distúrbio da linguagem, aprendizadoe
prejuizo de comunicação. Já no que refere à oscilação
de temperatura, podemos ressaltar o dado mais relevante
como as alterações dos sinais vitais, principalmente a
respiração e consequentemente a saturação de Oxigênio.
Além de que não devemos esquecer que a pele do RN é
muito sensível, o que pode acarretar em maior probabi-
lidade de aquisição de infecção e aumento da taxa de in-
ternação e mortalidade. A luminosidade é um fator muito
importante que foi fonte de estudo da pesquisa, pois ve-
rificamos o quão pode ser prejudicial à vida do RN um
ato rotineiro e sem maldade como manter a luz acessa.
A retinopatia do Recém Nascido foi encontrada em
grande parte dos RN que estiveram internados em UTIN,
e torna-se de suma importância a implantação dos exa-
mes oftalmológicos nesses bebês, bem como o acom-
panhamento ambulatorial. A enfermagem
tradicionalmente tem assumido a responsabilidade pelo
controle do ambiente das unidades neonatais, incluindo
providências acerca da manutenção dos equipamentos
da unidade. Com a sobrecarga dessas funções, torna-se
relevante a inserção do fonoaudiólogo na equipe multi-
profissional das unidades neonatais, implementando,
também, ações preventivas, como o controle do ruído
ambiente e a triagem auditiva neonatal, no intuito de pro-
mover a saúde auditiva do RN e dos trabalhadores e
manter um vínculo com a equipe do setor de manuten-
ção, auxiliando no processo de aquisição dos equipa-
mentos hospitalares, dentre outras atuações. A
conscientização do profissional em manter as condições
ambientais para o desenvolvimento do RN também deve
estar ligada à manutenção preventiva e contínua dos
equipamentos e preparo dos profissionais que ali atuam.
Aqui ressaltamos a importância da educação continuada
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dentro do hospital como ponto importante a ser analisado
na creditação e qualificação hospitalar. Conclusão: ob-
servou-se o escasso número de publicações referente ao
tema em questão, o que mostra a importância e o inte-
resse da pesquisa realizada. Eis uma área propícia para
novas pesquisas no intuito de informar melhor os profis-
sionais de saúde em geral.
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INTRODUÇÃO. A implantação de centros de tratamento in-
tensivos pediátricos (CETIP) no Brasil e em particular na ci-
dade do Rio de Janeiro ocorreu na década de 70. O CETIP,
cenário desse estudo, está localizado em um hospital geral
da rede pública no Rio de Janeiro, e teve suas atividades
iniciadas em setembro de 1972, sendo reinaugurado em
1984, atendendo crianças na faixa etária de zero a 12 anos
de idade.  Neste tipo de unidade, a assistência prestada
pelos profissionais de saúde deve primar pela qualidade,
eficácia e efetividade, de modo a proporcionar a resolutivi-
dade necessária para o restabelecimento das condições
clínicas da criança. Nas últimas décadas observou-se
grande avanço do conhecimento técnico-científico na
saúde, em especial dos pacientes criticamente enfermos,
interferindo na evolução e no prognóstico das crianças in-
ternadas em CETIPs, em especial, os neonatos. O presente
estudo tem como objetivo descrever os dados epidemioló-
gicos de recém-nascidos internados no CETIP. Trata-se de
um estudo transversal, retrospectivo e descritivo, sendo uti-
lizado como fonte primária o livro de registro de admissão
e alta. Foram selecionados para o estudo somente os
recém-nascidos admitidos entre os períodos de setembro
de 1984 a setembro de 1986 e 2004-2006. Para efeito da
análise dos dados, consideramos o primeiro recorte tempo-
ral como relativo ao primeiro período e o segundo recorte
temporal refere-se ao segundo período. Foram transcritos
os dados referentes à patologia diagnosticada, tempo de
internação, procedência  e desfecho. O estudo cumpre a
Resolução CNS 196/96 que trata da pesquisa com seres
humanos. O CETIP em tela recebe pacientes clínicos e ci-
rúrgicos, oriundos da própria instituição ou de outras insti-
tuições públicas e privadas. É válido ressaltar que  o número
de leitos ativos era de oito no primeiro período estudado e
de doze no segundo momento. A equipe em ambos os pe-
ríodos foi composta de enfermeiros, médicos, assistente
social e pessoal de Enfermagem de nível médio. No Brasil,
nas últimas décadas, o coeficiente de mortalidade infantil,
indicador utilizado internacionalmente para avaliar o nível de

saúde de uma população, vem apresentando declínio. Se-
gundo o IBGE, a taxa nacional de 85 óbitos por mil nascidos
vivos, no início dos anos 80, passou para cerca de 37,5
óbitos por mil nascidos vivos, em 1996, o que representa
redução de 44,1%, entre 1980/1990 e de 21,5% entre
1990/1996. Este declínio tem sido atribuído a diferentes
fatores como avanços da medicina e expansão do acesso
aos serviços de saúde, dentre outros. No Rio de Janeiro,
verificamos que a situação da mortalidade infantil e seus
componentes tem tido evolução nos últimos 21 anos. Ob-
serva-se um decréscimo no coeficiente de 37,4/1000 nas-
cidos vivos em 1979 para 17,3/1000 nascidos vivos em
1999, com redução de 53,7% no coeficiente. Denota-se
assim uma mudança no perfil epidemiológico da mortali-
dade infantil, com predomínio das causas perinatais. Na
análise da mortalidade neonatal segundo as principais cau-
sas verificamos a importância crescente das causas ma-
ternas, embora causas pouco
definidas como afecções respiratórias e infecções perina-
tais ainda mantenham posição de destaque entre as causas
de morte. O peso das causas perinatais pode ser eviden-
ciado através da taxa de mortalidade infantil por causas pe-
rinatais e transmissíveis, mostrando que, a partir de 1980,
o risco de morrer por causas não infecciosas cresceu pro-
gressivamente, chegando a 3,6 vezes maior em 1999. Um
problema a ser enfrentado quanto à mortalidade precoce é
a sobrevivência de bebês com baixo peso. Apesar da mel-
hora no perfil, o grande desafio é o aumento da sobrevida
de recém-nascidos com peso inferior a 1500 gramas. Outro
problema a ser apontado é que, apesar da redução da mor-
talidade infantil em todas as áreas da cidade ainda encon-
tramos regiões com altas taxas. Isso é particularmente bem
visível nas áreas mais carentes, com menor infra-estrutura
urbana e de oferta de serviços de saúde. A mortalidade in-
fantil  pode ser dividida em três períodos: 1- a mortalidade
neonatal precoce (0 a 6 dias); 2- neonatal tardia (7 a 27)
dias; e 3-  pós- neonatal (1 a 11 meses). Em períodos re-
centes, a redução mais acentuada na taxa de mortalidade
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infantil tem estado associada à redução da mortalidade
pós- neonatal. A mortalidade neonatal precoce é atual-
mente responsável por mais da metade dos óbitos em me-
nores de um ano, evidenciando que, apesar do aumento da
oferta e do acesso a serviços de saúde, proporcionado pelo
SUS, ainda é preciso melhorar a qualidade da atenção à
gestante, ao parto e ao recém-nascido. RESULTADOS. A
amostra do estudo no primeiro período foi de 96 recém-
nascidos, e no segundo período foi de 57. As patologias
predominantes no primeiro período foram: prematuridade
(33,3%), septicemia (15,6%) e icterícia (15,6%); no se-
gundo período foram: prematuridade (28%), septicemia
(26,3%), asfixia grave (14%) e pneumonia (10,5%). Nos
dois períodos mantiveram-se como causas predominantes
de internação, a prematuridade e a septicemia, corrobo-
rando com as estatísticas oficiais inerentes a faixa etária
estudada. O tempo médio de internação no primeiro período
foi de 1 a 5 dias, correspondendo a 46,8% do total, seguido
de 6 a 10 dias com 19,7%; no segundo período foi de 6 a
10 dias (29,8%), entre 11 e 20 dias foi de 22,8%, entre 1
e 5 dias, 19,2%. Quanto ao desfecho no primeiro período,
37,5% evoluíram para óbito, 31,2% tiveram alta para uni-
dades do referido hospital, 30,2% tiveram alta para o do-
micílio; no segundo período, 47,3 % tiveram alta para
outras unidades do mesmo hospital, 19,2% tiveram alta
para o domicílio. Do total da amostra estudada, 29,8 % evo-
luíram para óbito. Quanto à procedência, no primeiro perí-
odo a demanda das internações era para atender aos RN
das diferentes unidades do hospital, correspondendo a
97,9%; enquanto no segundo período, 26,3% eram prove-
nientes de unidades do próprio hospital e 73,7% eram de
outras instituições de saúde. Tal fato pode ser justificado
no segundo momento pela criação de uma unidade de te-
rapia intensiva neonatal no hospital estudado, ampliando o
número de leitos disponíveis. O levantamento epidemioló-
gico mostrou que a mortalidade no primeiro período foi mais
alta, o que pode ser justificado através de fatores institucio-
nais, tais como recursos materiais e humanos. 
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De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, p.
135) amamentar é um “conjunto de processos – nutricio-
nais, comportamentais e fisiológicos – envolvidos na inges-
tão pela criança, do leite produzido pela própria mãe, seja
diretamente no peito ou por extração artificial”. Além disso,
oferece diversos benefícios para o binômio mãe-bebê e
para a família. Para a criança, no que diz respeito ao seu
crescimento e desenvolvimento, e para a mãe e a família do
ponto de vista biológico e psicossocial. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), é recomendado que
a criança seja amamentada exclusivamente até os 6 meses
de idade, com a finalidade de reduzir riscos de infecções e
óbitos nesse período, e deve ser continuado por no mínimo
2 anos de idade. No aleitamento materno, a mulher é a per-
sonagem principal. No entanto, a decisão e a vontade de
amamentar gira em torno de suas crenças, valores, costu-
mes os quais têm influenciado de forma decisiva a sua prá-
tica  (ICHISATO; SHIMO, 2001). A partir dessas questões e
com base em nossas experiências com mulheres que vi-
venciaram a amamentação, escolhemos estudar este tema,
pois observamos com freqüência que as mães recebem in-
formações do seu meio social (família, colegas de trabalho,
amigos, profissionais de saúde). E percebemos que nem
sempre essas informações vão ao encontro do conheci-
mento cientifico. A partir daí, delimitamos como objeto de
nosso estudo: A influência das informações acerca do alei-
tamento na decisão das mães como fator determinante
para o desmame precoce. Embora existam políticas de
saúde de incentivo à amamentação e de prevenção do des-
mame precoce, sabe-se que um número considerável de
lactantes vêm abandonado o aleitamento do seu bebê
muito antes do tempo mínimo necessário e preconizado.
Em virtude disso, elaboramos o seguinte problema de pes-
quisa: As informações acerca do aleitamento materno in-
fluenciam na decisão das mães para desmamar
precocemente seu filho? A partir desse problema de pes-
quisa elaboramos as seguintes questões norteadoras: Quais
as informações que as mães recebem no seu convívio so-
cial acerca do aleitamento materno? Como essas informa-
ções influenciam na decisão de desmamar seu filho
precocemente? E como objetivos: Compreender de que

forma as opiniões e o convívio social influenciam na decisão
das mães em desmamar seu filho precocemente. Identificar
que informações as mães recebem no seu convívio social
acerca do aleitamento materno. Discutir de que maneira as
pessoas de seu convívio social influenciam na decisão das
mulheres em desmamar. O ato de amamentar não está li-
gado somente ao aspecto biológico, ele decorre de proces-
sos histórico-sócio-culturais que foram construídos através
dos tempos. A civilização humana é tão antiga quanto os
valores atribuídos ao leite materno e suas vantagens, que
apresentam oscilações em diferentes momentos históricos
e em diferentes contextos sociais (BOSI; MACHADO, 2005).
Os fatores socioculturais possuem muita influência sobre
o aleitamento materno, pois existem todo um envolvimento
da amamentação no seu contexto histórico, que abrange a
cultura e sociedade, refletindo assim nos dias atuais. Sendo
assim o aleitamento materno não é uma prática natural e
instintiva para o homem, e sim construída através da socie-
dade e cultura em que o indivíduo está inserido (ALMEIDA;
GOMES, 1998). Metodologia: Trata-se de um estudo descri-
tivo com abordagem qualitativa. O cenário da pesquisa será
o ambulatório de pediatria de um hospital universitário no
município do Rio de Janeiro.  A população será composta
de 12 mães que desmamaram seus filhos nos primeiros
seis meses de vida, entendendo como desmame precoce a
introdução de qualquer alimento (chá, suco, água) diferente
do leite materno. No entanto, esse número de sujeitos po-
derá variar na medida que seja atingida o grau de saturação
das informações, a partir dos depoimentos. Como critérios
de inclusão selecionaremos as mães de recém nascidos a
termo (com 37 semanas ou mais de idade gestacional),
peso adequado ao nascimento; sem comprometimento
neurológico ou anomalias congênitas. O instrumento de co-
leta de dados será uma entrevista semi-estruturada, com-
posta de 12 questões fechadas e 2 questões abertas. Será
enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição
um documento para solicitação de autorização para coleta
dos dados da pesquisa. Antes de realizarmos a entrevista
com os sujeitos do estudo, realizaremos um levantamento
de dados através da análise de prontuários, de forma que
possamos identificar quais são as mães que fazem acom-
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panhamento na Unidade e que desmamaram seus bebês
antes dos seis primeiros meses de vida. Serão atendidas
as questões éticas e legais vinculadas à pesquisa com
seres humanos contidas na Resolução do Conselho Nacio-
nal de Saúde 196/96.  A coleta de dados está previsto para
acontecer nos meses de setembro e outubro de 2007. Os
dados serão coletados em uma sala reservada da institui-
ção de saúde escolhida. Após a coleta, os dados serão ana-
lisados e interpretados segundo o método de análise de
conteúdo de Bardi (1977) e a luz do referencial teórico ado-
tado no estudo.
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Em 1992, um estudo nacional revelou que 97% das mães
brasileiras iniciavam a amamentação; no entanto, apenas
50% delas continuavam a amamentar por um período cuja
mediana era de 134 dias. Ao se estudar o período do alei-
tamento predominante (adição de água ou chá na dieta do
recém-nascido), a mediana não ultrapassava 72 dias (Leão
et al., 1992). Passados cinco anos, estudo realizado por
Rea et al. (1997) indicou que a mediana de amamentação
entre mulheres trabalhadoras, residentes no município de
São Paulo, era pouco maior que a média nacional de 1992,
não ultrapassando 150 dias; enquanto que a mediana de
amamentação exclusiva era praticamente a mesma, 70
dias. Esse mesmo estudo demonstrou que 97% das mul-
heres continuavam iniciando a amamentação; porém, o
percurso dessa prática indicava ter determinantes outros
que não estavam apenas na dependência da biologia da
lactação. Segundo dados da UNICEF (2001) apesar dos es-
forços para o estabelecimento do inicio da amamentação,
a taxa de duração da amamentação exclusiva no Brasil, em
1999, era de apenas 23 dias. As capitais da região sudeste
apresentaram os piores índices, com 17,2 dias de aleita-
mento materno exclusivo. Estudos têm mostrado que nos
primeiros meses de vida da criança, a mulher pode encon-
trar dificuldades em manter a amamentação por diversas
razões. Dentre elas destacam-se: as sócio-culturais, o des-
preparo dos profissionais de saúde em instrumentalizar a
mulher para o processo de amamentação, o marketing dos
leites industrializados, a inserção da mulher no mercado de
trabalho e o não cumprimento de seus direitos enquanto
trabalhadora que está amamentando (Bosi e Machado,
2005).  No entanto, sabemos que dentre esses fatores, a in-
fluência sócio-cultural tem se caracterizado como um forte
componente na decisão da mulher em permanecer com o
aleitamento materno exclusivo ou introduzir outros alimen-
tos diferentes do leite materno na alimentação de seu filho.
Cabral e Tyrrel (1995) nos apontam que o estilo adotado
pela mãe para atender as necessidades de seus filhos é
resultante de um processo de acumulação de informações
e conhecimentos que são repassados de geração a geração
por meio da herança cultural especifica de cada grupo. En-
tendendo que a decisão de amamentar ou desmamar per-

passa pelas experiências e vivencias desta mulher, hoje
nosso interesse é buscar explicações para o que acontece
com o fenômeno da  amamentação para além dos espaços
institucionais de saúde. Nos espaços hospitalares, as equi-
pes de profissionais de saúde, de certa forma conseguem
promover e apoiar o aleitamento materno, entretanto pou-
cas ações são concretamente efetivadas no espaço comu-
nitário, cenário natural de vida da mulher e espaço de
encontro permanente com a família, seus saberes e práti-
cas. A partir do exposto delimitamos como objeto deste es-
tudo: as barreiras sócio-culturais à amamentação do bebê
de baixo peso na determinação do desmame precoce. Por-
tanto, estudar a influência dos determinantes sócio-cultu-
rais sobre a prática da amamentação entre mulheres que
deram à luz a recém-nascidos de baixo peso constitui-se
em uma demanda de conhecimento de interesse social e
político. Como objetivos delimitamos: a) identificar as prá-
ticas culturais do grupo familiar do bebê de baixo peso, b)
desvelar os modos de articulações dessas práticas com o
comportamento da mulher na manutenção da amamenta-
ção, c) interpretar essas práticas e esses modos de articu-
lações à luz do saber local e da promoção da saúde.
Metodologia: O estudo será do tipo qualitativo. O interesse
em estudar esse grupo populacional se dá pelo fato de que,
recém-nascidos de baixo peso ter uma maior possibilidade
de adquirir doenças, de apresentar distúrbios metabólicos,
dificuldades para controlar sua temperatura e de alimentar-
se, fatos esses que podem interferir diretamente no seu
crescimento e desenvolvimento infantil (Moraes e Cabral,
2004). Para a geração dos dados utilizaremos o método
criativo e sensível (MCS). As Dinâmicas de Criatividade e
Sensibilidade (DCS) destacam-se como a linha condutora
do método combinado às produções artísticas. No interior
dessas DCS acontece a entrevista coletiva, a discussão de
grupo e a observação participante, mediada pela aborda-
gem crítico-reflexiva. Usaremos inicialmente a DCS mapa
falante, tendo como questão geradora de debate “Em que
locais vocês aprendem/ram ou se informam/ram sobre
amamentação? Os sujeitos serão familiares de bebês de
baixo peso. Como estratégias para captação desses sujeitos
far-se-à uma análise documental de prontuários de neona-
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tos, cujo peso de nascimento foi  abaixo de 2500g,  egres-
sos de um hospital universitário situado no município do
Rio de Janeiro. Excluiremos  aquelas crianças que interna-
ram-se em unidades de terapia intensiva neonatal e que
foram submetidas a procedimentos invasivos. Após esta se-
leção, contataremos os familiares dessas crianças para
convidá-los a participar do estudo como voluntários.  Os
encontros para a realização da DCS serão realizados nas
casas dos familiares conforme disponibilidade de dias e ho-
rários dos mesmos. Serão atendidas as questões éticas e
legais vinculadas à pesquisa com seres humanos contidas
na Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96.  Os
dados serão gerados no período de fevereiro  a dezembro
de 2008. Para a analise dos resultados faremos um mape-
amento dos dados obtidos no trabalho de campo, (trans-
crição das fitas, releitura do material, organização dos
relatos e dos dados da observação participante); após oco-
rrerá a classificação dos dados mediante uma leitura exaus-
tiva e repetida do material,  para identificar o que é
relevante. O método analítico será escolhido em função do
material produzido no espaço desta coleta de dados. Os re-
sultados serão interpretados a luz do referencial teórico de
Saber Local de Geertz e da promoção da saúde.
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A problemática: O componente neonatal exerce forte im-
pacto sobre a mortalidade infantil no Brasil, sendo que o
período neonatal precoce e tardio contribui, respectiva-
mente, com mais de 50% e 16.98%. O Ministério da
Saúde priorizou medidas para reduzir a mortalidade in-
fantil neonatal, intervindo sobre os fatores biológicos que
podem determiná-la, tais como a assistência pré-natal,
ao parto e ao nascimento. Além disso, estabeleceu uma
política pública de atenção ao neonato (Método Mãe Can-
guru, Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno, huma-
nização da assistência neonatal etc), visando a promoção
e a proteção da saúde dos neonatos (BRASIL, 2004).
Aqueles, que por motivos adquiridos ou congênitos, ne-
cessitam de cuidados intensivos são assistidos em tera-
pia intensiva neonatal (TIN), onde se ampliou a oferta de
leitos e aumentou o investimento em tecnologias mais
complexas. Pouco se sabe sobre as necessidades de
saúde dos neonatos egressos desses ambientes. A ques-
tão de estudo: a problemática em tela nos levou a inves-
tigar; quais são as necessidades dos egressos da terapia
intensiva neonatal e pediátrica internados entre 2001-
2003. Nesse sentido, definiram-se como objetivos: definir
o perfil  da criança egressa da terapia intensiva neonatal
de uma instituição pública do Município do Rio de Ja-
neiro; determinar as necessidades especiais de saúde
dos neonatos internados na Unidade de Terapia Intensiva
Mista (neonatal e pediátrica) de um hospital geral do SUS,
no período de 2001-2003; analisar as demandas de cui-
dados derivantes dessas necessidades especiais; propor
estratégias de cuidados e de educação em saúde para as
famílias de neonatos egressos da UTIM. Materiais e mé-
todos: O estudo exploratório retrospectivo, de natureza
descritiva teve como fonte de dados os registros em
prontuários de uma unidade de terapia intensiva mista
de um Hospital Geral do SUS. A amostra foi definida com
base na amostra não-probabilística intencional. Em um
universo de 689 crianças, 37,2% (N=256) preencheram
os critérios de inclusão por serem neonatos sobreviven-
tes e que ficaram internados no mínimo 7 dias. Os dados
foram coletados de 32 prontuários, inseridos na planilha
do Excel 2000 for Windows e tratados estatisticamente

com freqüências relativa e absoluta. Os resultados apon-
tam que 59,4% (N=19) dos neonatos são do sexo mas-
culino; 53,1% nasceram com peso 1.000 a 1.500g ,
50% (N=17) apresentaram Capurro 31 a 34 semanas;
90,6% possuíam idade gestacional abaixo de 37 sema-
nas; 36,5% (N=18) tiveram alta com peso entre 1000 e
2000g; 56,5% (N=18) apresentaram alguma intercorrên-
cia ao nascimento; 37,5% (N=12) necessitaram de rea-
nimação logo após o nascimento, e uma criança por mais
de uma vez. Os  diagnósticos mais comuns foram a pre-
maturidade, sepse e doenças respiratórias. Todos preci-
saram de antibiótico durante a internação; foram
puncionadas para terapia intravenosa e permaneceram
com sondagem orogástrica; 31 crianças necessitaram
de NPT; 34 foram entubadas; 15 sofreram hemotransfu-
são. 34,4% (N=11) das mães se encontravam na faixa
etária de 15 a 19 anos; 6,3% (N=2) dessas mães eram
solteiras; quase 30% (N=7) delas já sofreram aborto;
18,8% (N=6) das mães tiveram diagnóstico médico de
doença na gestação, sendo que a maioria delas possuía
doença hipertensiva específica da gestação (DHEG)
(N=5); a maioria das mães fez pré-natal (68,8%), porém
50% delas fizeram menos de 4 consultas. Com relação
ao tipo de parto, não há diferença entre escolha por ce-
sárea e normal. Devido sua história, esses neonatos sa-
íram de alta com demandas de cuidados
medicamentosos, de desenvolvimento e habituais modi-
ficados. Conclui-se que apesar da terapia intensiva neo-
natal salvar vidas, ela cria um grupo de crianças que irá
depender de cuidados que possivelmente não são de
conhecimento popular. É certo que a maioria da popula-
ção não possui conhecimento científico suficiente para
enfrentar as demandas de cuidado que esses egressos
da UTI vão necessitar. Para tanto será necessário instru-
mentalizar essas famílias para o cuidado no domicílio e
dar voz a essa família que possui seu próprio conheci-
mento. As interações profissionais/família são estratégias
que reduzem a possibilidade de reinternação do neonato
e ainda permitem que o cuidador desenvolva autonomia
no cuidado com sua criança, que permaneceu sob cuida-
dos de profissionais de saúde intensivos. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, vem crescendo no Brasil o
número de Unidades de Terapias Intensivas Neonatais
(UTI’s-Neo), o que acarreta um atendimento especializado
aos casos de prematuridade.¹ O recém-nascido pré-
termo (RNPT) é aquele nascido antes de completar 37
semanas de gestação.² Assim sendo, a prematuridade é
uma condição de risco para o recém-nascido, já que sua
imaturidade anatomofisiológica o leva a uma série de di-
ficuldades para adaptação e evolução na vida pós-natal.³
No período embrionário o feto prepara-se para desenvol-
ver diversas funções como sucção, deglutição, respiração
e choro; sendo os dois primeiros, reflexos orais para a
alimentação. É por volta de 32 a 34 semanas de gesta-
ção que surge a coordenação entre a sucção e a deglu-
tição; a abertura e o fechamento da epiglote; sendo que
antes deste período à alimentação deve ser realizada por
sonda nasogástrica ou orogástrica.4 Algumas práticas
clínicas relacionadas ao tratamento de RNPT, como, por
exemplo, entubação prolongada e uso de sondas orogá-
tricas ou nasogástricas também podem interferir no des-
envolvimento normal da coordenação sucção/ deglutição/
respiração, bem como ocasionar problemas respiratórios,
devido ao refluxo gastresofágico e aspiração. Freqüen-
temente, são realizados esses exercícios que são con-
hecidos como \“treino de sucção\“ . Este por sua vez é
denominado de Finger feeding é a técnica utilizada em
RNPT e/ou neurologicamente comprometidos, atual-
mente referida no auxílio de RN’s com dificuldades de
sucção.5 O banco de leite humano é responsável pela
promoção ao incentivo ao AM e execução das atividades
de coleta. Percebemos, portanto que os RN’s pré-termos
apresentam uma maior dificuldade na aceitação do AM
principalmente aqueles que passaram pelo procedimento
de entubação, sendo importante desenvolver um plane-
jamento adequado de ação terapêutica voltado a uma
equipe multiprofissional a fim de melhorar a qualidade
de assistência.1 OBJETIVO: Realizar um levantamento
acerca da aceitação do aleitamento materno por parte
de RNPT que passaram pelo procedimento de entubação

e sondagem orogástrica. METODOLOGIA: Pesquisa des-
critiva, com coleta de dados secundários; realizado em
um Hospital de Médio Porte localizado na Região do
Grande ABC. RESULTADOS E DISCUSSÃO A idade gesta-
cional onde houve um grande número de recém-nascido
pré-termo corresponde a 31 semanas de gestação.  Uti-
lizando a mesma classificação como parâmetro, obser-
vou-se que 47,4% eram pré-termos moderados e 42,2%
pré-termos leves. A distribuição de recém-nascidos pre-
maturos segundo o Apgar do primeiro e quinto minuto;
observou-se que 26,3% dos recém-nascidos prematuros
obtiveram no primeiro minuto de vida um escore de 0 a
3 e, após intervenção, 57,9% dos prematuros obtiveram
escore  9 a partir  do quinto minuto de vida.  Os recém-
nascidos que apresentam como resposta um escore
inferior a 4 no primeiro minuto de vida foram conside-
rados como asfixia neonatal e aqueles que obtiverem
escore menor ou igual a 6 no quinto minuto de vida
foram considerados recém-nascidos com asfixia neo-
natal grave. Observou-se que com a distribuição de
recém-nascidos segundo peso ao nascer obteve-se um
percentual de 10,5% para aqueles nascidos com
1.330 gramas, enquanto todos os outros obtiveram o
valor em comum de 5,3%. A 52,9% de recém-nascidos
considerados muito baixos peso, 21,2% baixo peso e
15,9% extremo baixo peso.Após regressão logística;
conforme associação de dias de sondagem orogástrica
com variáveis dos recém-nascidos pré-termos; obtive-
ram-se os seguintes resultados: idade gestacional (se-
manas) com valores P=0,004 com DP=1,8 e  2,1; dias
de internação P=0,001 com DP=12,2 e 22,7; peso (g)
P=0,0002 com DP=490,9 e 158,0 e estímulo fonoau-
diólogo (nº de vezes) P=0,005 com DP=9,7 e 15,0
CONCLUSÃO A partir dos resultados pode-se concluir
que os recém-nascidos pré-termos, após passarem
pelo procedimento de entubação e sondagem orogás-
trica, apresentaram a necessidade de um período de
adaptação à sucção nutritiva antecedendo o período
de alta hospitalar. 

ACEITAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 
EM RECÉM NASCIDOS PRÉ-TERMOS 

(IG < 37 SEMANAS) QUE FORAM ENTUBADOS.
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INTRODUÇÃO: O nascimento de um bebê prematuro é um
acontecimento inesperado e as famílias não estão emocio-
nalmente preparadas para enfrentar esta situação. Este
nascimento altera toda a estrutura da família e faz os pais
viverem o inverso de seus sonhos. Ao conviver com famílias
de recém-nascidos pré-termos no cotidiano de nossa vida
profissional, percebemos a necessidade de melhorar a as-
sistência de enfermagem à família e acreditamos que isto
só será possível quando conhecermos o significado desta
vivência para os pais.  OBJETIVO: Compreender a vivência
da família com o recém-nascido prematuro internado na
UTIN. METODOLOGIA: Este estudo é uma pesquisa de
campo do tipo exploratório-descritivo de característica qua-
litativa. Os dados foram coletados no período de maio a
junho de 2004 em um hospital público da cidade de São
Paulo. O estudo foi realizado com quatro famílias de recém-
nascidos prematuros internados na UTI neonatal, sendo 03
mães e 01 pai como informantes. Gillis refere que o pro-
cesso familiar pode ser estudado baseado em dados obti-
dos de um único membro da família, desde que este esteja
articulado com as questões da unidade familiar8. Iniciamos
a entrevista com a pergunta aberta: “Conte-me como está
sendo para você ter um filho recém-nascido pré-termo in-
ternado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal”. Após
transcrevê-las os dados foram analisados com base na Te-
oria Fundamentada nos Dados até a fase de categorização.
RESULTADOS: Os resultados obtidos através da análise dos
dados permitiram a apreensão de uma categoria Vivendo a
perda do filho idealizado que descreve alguns sentimentos
e reações da família que tem o filho prematuro internado na
UTIN, bem como revela como ocorrem as interações da fa-
mília com a equipe de enfermagem no ambiente intensivo.
A família, vivendo a perda do filho idealizado, passa por um
período de intenso sofrimento e desilusão, pois sonhava
com o nascimento de um filho saudável e também esperava
receber alta hospitalar junto com o filho. A notícia de que
seu filho tão esperado nasceu doente e necessita ser in-
ternado em uma UTI é recebida de forma muito difícil pelos
pais, já que este nascimento significa para a família, prin-
cipalmente para a mãe, impedimentos para desenvolver
suas habilidades maternas como pegar o filho no colo,

amamentar, cuidar e até mesmo levar o filho para casa
como gostaria. A separação do filho, por ter que deixá-lo
na UTI e o cenário cheio de aparatos tecnológicos contribui
para aumentar o desespero da família durante os dias de
hospitalização, pois geram sentimentos de tristeza e medo.
Para enfrentar esta situação a mesma se apóia em Deus,
acreditando na recuperação do filho e isto a ajuda a enxer-
gar o recém-nascido prematuro com mais naturalidade. Du-
rante a convivência da família com o recém-nascido
prematuro na UTI neonatal, a família acompanha de perto
o tratamento do filho tentando entender o motivo do nasci-
mento do filho prematuro. Ao acompanhar o tratamento do
filho a família sabe das etapas do tratamento e as interco-
rrências apresentadas pelo filho e passam a questionar a
equipe de enfermagem sempre que estão com dúvidas.
Apesar de acompanhar o tratamento os pais ainda demons-
tram dúvidas a respeito da doença do filho, relatando que
a equipe não fala tudo o que está ocorrendo e não explica
os motivos da doença. Os pais ficam atentos para entender
o estado de saúde do bebê e escutam as conversas entre
os membros da equipe de enfermagem. Por estar convi-
vendo com o filho na UTI, os pais percebem falhas na as-
sistência de enfermagem, os quais relatam falta de cuidado
de alguns membros da equipe em pegar o bebê e falta de
materiais hospitalares para a enfermagem desempenhar o
seu trabalho. Algumas mães também verbalizam falta de
conhecimento da enfermagem à medida que esta indica a
elas para conversarem com os médicos, já que são eles
que são capazes de informá-las. Embora os pais observem
falhas no cuidado com o filho, eles contam que se sentem
apoiados e cuidados pela enfermagem. Verbalizam que
muitas vezes quando se encontram tristes e desanimados
são as enfermeiras que percebem o seu estado e tentam
animá-los. Isto faz com que eles se sintam apoiados. Outra
forma que a equipe multidisciplinar encontra para tranqüi-
lizar os pais é explicando o motivo pelo qual o filho está in-
ternado em uma UTI. Sendo assim, os pais contam que
estão sempre bem informados. Por vezes a família sente-
se apoiada e cuidada pela enfermagem durante a hospita-
lização. As conversas, as orientações, as brincadeiras, o
carinho e o amor com que a equipe desenvolve o seu tra-

COMPREENDENDO A VIVÊNCIA DA FAMÍLIA 
COM A INTERNAÇÃO DO FILHO RECÉM-NASCIDO 

PREMATURO NA UTI NEONATAL
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balho é percebido por seus integrantes. Vivendo a perda do
filho idealizado, faz com que a família mude seu modo de
ser e pensar e alteram sua vida em função do filho prema-
turo. Para eles, as diversões são coisas do passado. Por
pensar no filho que está na UTI, os pais relatam que não
fazem mais o que faziam antes e que também tiveram uma
mudança total de valores. Acreditam que os conceitos sobre
a vida mudaram para melhor, pois, com esta vivência, estão
aprendendo várias coisas, inclusive até parar de viajar para
proporcionar uma vida estável para o filho. Ao conviver com
o filho na UTI, algumas mães fazem planos para o futuro. A
mãe verbaliza que vai estudar para dar uma vida decente
para o filho, pois este merece e o pai torna-se mais aten-
cioso para com seu cônjuge. CONSIDERAÇÕES FINAIS. O
nascimento do filho prematuro significa para a família, prin-
cipalmente para os pais, um processo que se constitui em
desilusão, dor, perda e tristeza, permeando durante os dias
de hospitalização do filho na UTI, e torna-se menos árduo
no momento em que a família vai interagindo com a equipe
de enfermagem e começa a fazer planos para o futuro do
bebê. Ao conhecer a vivência da família com o recém-nas-
cido prematuro internado na UTI, percebemos que o cuidar,
em enfermagem, transcende o âmbito hospitalar. 
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INTRODUÇÃO: este estudo é um relato de experiência
elaborado por acadêmicas do sétimo período do Curso
de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da Escola
de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) que durante o Programa
Curricular Interdepartamental VIII - “Cuidados de Enfer-
magem a Clientes Hospitalizados II” desenvolviam o es-
tágio curricular supervisionado em um hospital
pediátrico do município do Rio de Janeiro. Neste está-
gio, as acadêmicas prestaram cuidado a um lactente
de três meses acometido de distúrbio convulsivo. Os
cuidados de enfermagem a criança com distúrbio con-
vulsivo são de suma importância, uma vez que estas
desordens encontram-se entre as disfunções neuroló-
gicas mais freqüentes na infância e podem ocorrer em
uma ampla variedade de condições que comprometem
o sistema nervoso central, sendo mais comuns durante
os dois primeiros anos de vida do que em qualquer
outro período da infância. Crises freqüentes podem
levar à uma lentificação dos processos intelectuais e à
deterioração do rendimento escolar e do comporta-
mento. Somado a este fato, os lactentes, à diferença
dos adultos, não relatam um aviso, ou aura, a sensação
peculiar experimentada por algumas pessoas logo antes
do início de uma crise convulsiva, o que requer um olhar
mais atento por parte da equipe de enfermagem para a
detecção precoce de tais crises. Nos lactentes muito
novos, as causas mais freqüentes são traumatismos
durante o parto, ou seja, traumatismo intracraniano, he-
morragia, ou anóxia, como também os defeitos congê-
nitos cerebrais. OBJETIVOS: buscou-se: identificar os
problemas do lactente, acometido de distúrbios convul-
sivos; prestar assistência ao lactente e orientar a acom-
panhante/mãe acerca da doença e do prognóstico.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso clínico,
baseado no Processo de Enfermagem de Wanda Aguiar

Horta (1979), que considera a Enfermagem “a ciência e
a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas
necessidades humanas básicas, de torná-lo indepen-
dente desta assistência quando possível, pelo ensino
do autocuidado; recuperar, manter, promover a saúde
em colaboração com outros profissionais”. RESULTA-
DOS: os problemas observados no lactente foram os
seguintes: vários episódios de crises convulsivas, taqui-
dispnéia, hipotônico, hipoativo, constipação intestinal,
risco de broncoaspiração. A assistência prestada
abrange os seguintes cuidados: colocar protetores acol-
choados nas grades do berço; registrar a freqüência,
duração e características das crises convulsivas; man-
ter cabeceira do leito em posição semi-fowler; verificar
sinais vitais e saturação de oxigênio; orientar a mãe
quanto aos exercícios passivos; fazer mudança de de-
cúbito; fazer controle do gotejamento da infusão venosa
e curativo na punção venosa profunda em jugular di-
reita; fazer massagem de Rosving; lavar a sonda naso-
enteral com 5 ml água destilada após administração da
dieta e medicações; trocar localização do sensor do oxí-
metro de pulso a cada 6 horas. CONCLUSÃO: Por se
tratar de um lactente de apenas três meses, sua de-
pendência é total, necessitando da equipe de enferma-
gem e de seus responsáveis para atender às suas
necessidades humanas básicas e para o restabeleci-
mento de sua saúde. Além disso, o prognóstico do lac-
tente é sombrio, tendo em vista a falta de um
diagnóstico confirmado acerca do seu quadro clínico.
Somado a este fato, o não controle das crises convul-
sivas mesmo utilizando inúmeras tentativas de drogas
anticonvulsivantes e sedativas em diferentes associa-
ções tornaria provável a possibilidade de agravamento
gradual de seu quadro. Após a conclusão deste estudo,
o lactente recebeu alta hospitalar com controle do qua-
dro de crises convulsivas.

DISTÚBIO CONVULSIVO: O CASO DE UM LACTENTE 
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Trata-se de um estudo quantitativo do tipo inquérito epi-
demiológico. Consiste em uma� Pesquisa de extensão
incluído como estratégia didática do Programa Curricu-
lar interdepartamental V – “A Enfermagem e a família
expectante”, no Diagnóstico Simplificado de Saúde V
que integra a grade curricular do quinto período da Es-
cola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Este projeto tor-
nou-se desejado a parir da inquietação: o elevado
número de mulheres que bebem durante a gestação,
apresentando assim como objeto de estudo o consumo
de bebidas alcoólicas por gestantes. Atualmente é ele-
vado o número de mulheres que bebem durante a ges-
tação e o abuso deste hábito nesta fase consiste em
um risco real para a saúde fetal pois gestantes e lactan-
tes que consomem bebida alcoólica, mesmo em forma
moderada, durante a gestação expõem-se a duas doen-
ças sérias: a síndrome alcoólica fetal – SAF e o efeito
fetal do álcool.Possui enquanto questões norteadoras:
gestante consome bebida alcoólica durante a gesta-
ção?Com que freqüência consome bebida
alcoólica?Que tipo de bebida consome com maior fre-
qüência?Quais as necessidades de saúde e educacio-
nais das crianças atendidas em follow up da
Maternidade Federal do RJ?As crianças atendidas no
follow up da Maternidade Federal do RJ apresentam de-
fasagem no desenvolvimento? Os objetivos são: Deter-
minar a prevalência de uso e abuso da bebida alcoólica
entre gestantes em uma Maternidade Federal do RJ uti-
lizando o teste de Avaliação de consumo de Bebida al-
coólica – AUDIT; Desenvolver ações educativas com as
gestantes em atendimento em uma Maternidade Fede-
ral do RJ para estabelecer acerca dos efeitos do uso de
bebida alcoólica durante a gestação; Desenvolver ações
de prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal com gestan-
tes que realizam pré-natal em uma Maternidade Federal
do RJ; Realizar exame físico de recém-nascidos e lac-
tentes em atendimento em uma Maternidade Federal
do RJ; Realizar o diagnóstico precoce de SAF em lac-

tentes em folow up em uma  Maternidade Federal do
RJ; Identificar as necessidades físicas, emocionais e
sociais das crianças com SAF; Descrever a fase de des-
envolvimento infantil em que se encontram os recém-
nascidos e lactentes atendidos em uma Maternidade
Federal do RJ; Desenvolver atividades psico-pedagógi-
cas para crianças com SAF; Estabelecer o diagnóstico
de Enfermagem do grupo de crianças com SAF atendi-
das em uma Maternidade Federal do RJ; Estabelecer
as bases para a implementação de assistência interdis-
ciplinar à criança com SAF. Os sujeitos consistem em
toda e qualquer gestante e criança que tenha sido ex-
posta ao consumo de bebida alcoólica durante a gesta-
ção em atendimento na Maternidade Escola da UFRJ
que aceite participar do projeto. Os dados são coletados
por alunos do Curso de Graduação da EEAN/UFRJ. O
Instrumento de coleta de dados: formulário composto
por 39 perguntas; 19 perguntas fechadas referentes à
identificação da gestante e será aplicado o teste de
AUDIT com 09 perguntas. É preservado o anonimato
previsto na Resolução 106/96 do CNS. O Projeto foi
aprovado por um Comitê de Ética e Pesquisa do
HESFA/EEAN. Os dados são coletados utilizando-se um
formulário com perguntas fechadas referentes aos
dados de identificação, sócio-econômicos e  relaciona-
dos ao uso e abuso de bebida alcoólica pelas gestantes.
Os dados obtidos em relação às crianças constituem os
registros da anamnese, do exame físico e neurológico.
As informações adquiridas são distribuídas em quadros
e tabelas simples e os resultados são submetidos à
análise estatística. Tendo em vista as informações já
adquiridas detecta-se que as gestantes que fazem uso
e/ou abuso de bebida alcoólica em maioria possuem
noção do malefício desta para a gestação, entretanto
grande parte das que referem interrupção o fazem já
durante o período de gestação constatando-se com isso
riscos para o desenvolvimento de mal-formações ao
feto além dos malefícios à saúde materna.
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Este estudo é recorte de uma pesquisa realizada durante a
conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem da Uni-
versidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. A necessi-
dade de se refletir sobre o cuidado de enfermagem as
crianças e famílias com necessidades especiais de saúde
surgiu na vivência do estágio curricular de Enfermagem Pe-
diátrica.. Diante da família que vivencia o cuidado de seu
filho com necessidades especiais de saúde é comum que
formulemos questionamentos sobre o que significa para a
família esta experiência, como a sociedade acolhe esta
criança e sua família no cotidiano. No período de estágio
curricular de pediatria foi possível cuidarmos de uma
criança com necessidades especiais de saúde, com diag-
nóstico médico de paralisia cerebral. A criança convivia com
a família em um sistema totalmente fechado, sendo o hos-
pital o único espaço de convívio social. No levantamento de
dados para o histórico de enfermagem, ficou clara a dificul-
dade social de inserção da criança neste cenário. Assim,
despertou o interesse para uma reflexão ampliada sobre o
papel do enfermeiro enquanto mediador deste processo de
cuidar e ser capaz de promover transformações partindo
de sua prática. Logo, foram levantadas as necessidades
das famílias as quais se destacam: ser reconhecida como
“normal”, poder transitar por todos os lugares sem ter que
explicar o que a filha tem , ter o apoio do poder público para
ter mais escolas e profissionais que saibam trabalhar com
crianças com necessidades especiais de saúde (NES), re-
ceber carinho. Enfim, diante da exclusão que se faz coti-
dianamente se pergunta: o que o enfermeiro pode fazer
para minimizar ou possibilitar a convivência em sociedade
da criança e família com NES?  Desenvolvemos então uma
pesquisa em uma instituição particular de atendimento do-
miciliário onde realizamos o levantamento de dados através
de visitas domiciliarias, acompanhamento hospitalar nas
consultas destes pacientes e também aplicando o processo
de enfermagem baseado em Madeleine Leininger segundo
Leopardi (1999) e discutindo alguns aspectos referentes a
temática que se encontram nos textos teóricos.  A socie-
dade em que vivemos esta enfrentando muitas mudanças,
no âmbito comportamental e estrutural que inicia nas famí-
lias e expande-se para todo um contexto. Assim, a questão

da criança com necessidade especial de saúde corrobora
a para uma busca social de compreensão deste ser criança,
bem como este tem influência na dinâmica familiar. A en-
fermagem em si está comprometida com o cuidar do ser
humano, devendo ir em busca de novas formas de práticas
assistenciais, sistemáticas e humanas compreendendo a
individualidade e totalidade do ser humano. Frente a esta
problemática, é preciso refletir sobre o papel do enfermeiro,
qual seu objeto de atenção, bem como ele pode desenvol-
ver um atendimento humanizado a estas crianças e famí-
lias. No entendimento domiciliar, as famílias e crianças
estão no seu mundo, está expressando suas dificuldades
sem preocupação com o cotidiano do ambiente hospitalar.
O estudo também nos trouxe como contribuição a busca
de construção de uma manual de cuidados de enfermagem
para facilitar o atendimento pela equipe de saúde e das fa-
mílias com as crianças com necessidades especiais de
saúde. Logo enquanto objetivo geral deste estudo geramos
a idéia de: desenvolver uma proposta de cuidado de enfer-
magem para as famílias de crianças com necessidades es-
peciais de saúde que auxilie as ações exercidas pela equipe
de enfermagem no Home Care. Este estudo tratou-se de
uma pesquisa de caráter qualitativo que buscou compreen-
der o fenômeno das crianças com necessidades especiais
de saúde para sociedade. Foi realizado no serviço de Home
Care nos meses de Setembro e Outubro de 2005. Os su-
jeitos do estudo foram selecionados aleatoriamente con-
forme demanda da instituição e vontade de participar da
pesquisa. Participaram do estudo 5 crianças com idade
entre 0 a 14 anos bem como suas respectivas famílias que
experienciam a situação de cuidar de seus filhos. No pro-
cesso de categorização dos dados da pesquisa, construí-
mos um manual de cuidados para crianças com
necessidades especiais no Home Care, visando a promoção
de ações para o bem estar dos sujeitos do estudo, tendo em
vista suas limitações, almejando uma melhor qualidade de
vida, instituindo um novo paradigma para os profissionais
de saúde e familiares, auxiliando desta forma no tratamento
e na condução de questões que envolvam as crianças com
necessidades de saúde. Este estudo seguiu os princípios
éticos destacados, pela resolução 196/96. Os pais foram
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informados do consentimento livre esclarecido disponibili-
zado para assinatura no ato da pesquisa. De acordo com as
falas das famílias, na maioria pelas mães, identificamos que
ao saberem dos diagnósticos das patologias de seus filhos
as mesmas ficaram com seus mundos bagunçados, sem
respostas, muitas ansiedades e expectativas. A espera do
filho “normal” é um sonho que impera nas famílias que
aguardam o nascimento, quando isto não ocorre há obstá-
culos. É importante que a equipe de saúde, no domicílio
das famílias, esteja aberta para captar tais sentimentos e
então delinear uma trajetória de cuidado que seja voltada
para as necessidades biológicas apresentadas pelas crian-
ças e famílias. 
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Algumas características influenciam as respostas cutâneas
em lactentes e crianças pequenas. Sua pele é sensível às
infecções bacterianas, desenvolvendo maior propensão a
sintomas sistêmicos associados a infecções. Além disso,
lactentes tendem a desenvolver maior reação a um irritante
primário do que a um alérgico sensibilizante. As crianças
pequenas são freqüentemente afetadas pela dermatite ató-
pica crônica (eczema). As lesões de pele podem ser causa-
das por uma variedade de fatores etiológicos, entre eles:
contato com agentes nocivos (agentes infecciosos, quími-
cos e traumas físicos) e fatores hereditários. Uma das der-
matites mais comuns dos lactentes é a dermatite de fraldas
ou dermatite amoniacal. O pico máximo de ocorrência é
dos 9 aos 12 meses, a incidência é geralmente relatada
como sendo maior em bebês alimentados com leite artificial
do que aqueles amamentados exclusivamente ao seio.Uma
dermatite não tratada ou infectada pode evoluir para a ma-
ceração e exsudação da pele, formação de pápulas, vesí-
culas, bolhas, erosão e ulceração da pele, infecção do pênis
ou da vulva e infecção do trato urinário, podendo mesmo
ocorrer adesão ou cicatrização dos genitais. A alteração do
PH da pele pode desencadear o desenvolvimento de infec-
ções oportunistas de origem bacteriana (Streptococcus ou
Staphylococcus), fúngica (leveduras) ou viral (herpes sim-
ples). Dessa forma, torna-se imprescindível a prevenção e
o tratamento adequado das dermatites prevalentes na in-
fância, principalmente nos lactentes, a fim de se evitar
complicações e garantir a terapêutica adequada às neces-
sidades de cada criança. Embora exista uma incidência sig-
nificativa dos problemas de pele que acometem os infantes,
estudos sugerem que, em muitos casos, a assistência de
enfermagem frente a esta situação nem sempre promove
a terapêutica adequada aumentando o risco de complica-
ções e dificultando o tratamento adequado da dermatite.
Nesse sentido, há a necessidade de manter toda a equipe
capacitada a fim de garantir a qualidade dos cuidados pres-
tados à criança. Sendo assim, compete ao enfermeiro in-

centivar e realizar atividades de educação em saúde, garan-
tindo o acesso de toda a equipe a conhecimentos técnico-
científicos atualizados sobre a temática. O presente estudo
tem por objetivo apresentar o conhecimento da equipe de
enfermagem sobre dermatite infantil, antes e após partici-
pação da atividade de Educação Permanente em Saúde-
EPS. A pesquisa foi desenvolvida pelas residentes de
Enfermagem em Saúde da Criança da Universidade Esta-
dual de Londrina-PR. O local de estudo foi a Unidade Pediá-
trica do Hospital Universitário-HU de Londrina-PR. O HU é
considerado o único hospital público de grande porte de
nível terciário desta região. A Unidade Pediátrica assiste
crianças de 0 a 12 anos, sendo a maioria proveniente de
Londrina e região. Este setor possui Internação Conjunta e
dispõe de 39 leitos atendendo especialidades da cirurgia
infantil, clínica, hematologia, cardiologia, ortopedia, endocri-
nologia, oftalmologia e neurologia. A equipe de enfermagem
é composta por 4 enfermeiros e 30 auxiliares/técnicos de
enfermagem. Os dados foram coletados a partir da aplica-
ção de um questionário (pré-teste e pós-teste), composto
por questões fechadas sobre dermatite infantil. A coleta de
dados foi realizada nos 4 turnos de trabalho, no período de
01 de julho a 31 de outubro de 2006.  A aplicação do ques-
tionário procurou identificar: o conhecimento da equipe
sobre os tipos mais comuns de dermatite infantil e os en-
contrados comumente nas crianças internadas na unidade
pediátrica e, o tratamento adequado das dermatites (ató-
pica, amoniacal e fúngica). Para a análise dos dados utili-
zou-se estatística descritiva, números absolutos e
percentuais. O tema partiu da necessidade da unidade,
conforme os princípios da EPS, visto que, o cuidado de en-
fermagem às dermatites, não estava sistematizado. Previa-
mente à abordagem do tema, foi aplicado um pré-teste a
fim de identificar o conhecimento da equipe sobre dermatite
infantil. A seguir, foi realizada a capacitação da equipe, uti-
lizando como recursos: a apresentação de pôsteres sobre
o tema dermatites na infância, exposto em local estratégico
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ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE PEDIÁTRICA 

COM ENFOQUE EM DERMATITES DA INFÂNCIA.

Aline Celeste Dias1

IRENE DE LAZARI2

ROSÂNGELA APARECIDA3

PIMENTA FERRARI4

MÁRCIA BERNADETE CAMUCI5

ESTELA MARIA CASAGRANDE6

FLÁVIA LOPES GABANI7

CLARICE MARTINS LIMA MAEBARA8

  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. 223-224

SE
SS

ÃO
 P

ÔS
TE

R
SA

ÚD
E 

DA
 C

RI
AN

ÇA
SE

SS
ÃO

 P
ÔS

TE
R

SA
ÚD

E 
DA

 C
RI

AN
ÇA

223



da unidade por 15 dias e abordagem grupal. Os pôsteres
possuíam fundamentação teórica e científica atualizada em
texto e com fotos e figuras ilustrativas, procurando relacio-
nar teoria e prática. Após dois meses da realização da ca-
pacitação realizou-se o pós-teste para identificar mudanças
no conhecimento da equipe sobre a temática. Participaram
da pesquisa 25 funcionários, 73,5%. Desses, 26,5% esta-
vam em férias e licenças. A equipe considera que a der-
matite fúngica é a mais comum na infância (70%), e, para
12,4% a dermatite amoniacal. A dermatite comumente en-
contrada nas crianças internadas na unidade pediátrica
para 87% dos funcionários também é a dermatite fúngica,
seguida pela amoniacal 9,3%. Com relação dermatite amo-
niacal: no pré-teste, pode-se observar que a maior parte
dos pesquisados (70,1%) respondeu incorretamente o tra-
tamento adequado e, apenas 29,7% identificou o correto;
no pós-teste o índice de acertos foi para 88,8%, mas,
11,2% não identificaram o tratamento apropriado. Quanto
à dermatite fúngica, no pré-teste 55% da equipe não iden-
tificou o tratamento adequado, enquanto que, 45,1% o fi-
zeram corretamente. No pós-teste, o índice de acertos foi
92,3%, sendo que 7,7% ainda identificaram o tratamento
errado. Conclui-se após a obtenção dos resultados que
houve melhora do conhecimento da equipe de enfermagem
após participação da atividade de EPS e, conseqüente-
mente, pode-se obter melhoria da qualidade do cuidado de
enfermagem às dermatites na unidade pediátrica. Mas, será
necessário continuidade das atividades educativas junto à
equipe de enfermagem em seu cotidiano, consolidando
uma prática assistencial responsável, crítica e fundamen-
tada em conhecimentos científicos atualizados, otimizando,
dessa forma, a assistência de enfermagem dispensada à
saúde infantil e atuando como facilitador e multiplicador da
educação em saúde e conseqüente qualidade da atenção
à saúde da criança na unidade pediátrica.
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O aleitamento materno é o modo mais adequado de for-
necer nutrição para o crescimento e o desenvolvimento
saudáveis de lactentes, sendo fundamental para a
criança por ser um alimento completo, fornecendo inclu-
sive água, com fatores de proteção contra infecções co-
muns na infância, isento de contaminação e
perfeitamente adaptado ao seu metabolismo. (MINISTÉ-
RIO, 2002). Mesmo tendo suas vantagens amplamente
conhecidas e divulgadas pela comunidade científica,
pode-se dizer que o aleitamento materno constitui-se em
um verdadeiro paradoxo, uma vez que o desmame pre-
coce continua presente em nossa sociedade e a prática
da amamentação ainda está longe de ser exercida plena-
mente. Desde a década de 80, observa-se um declínio
nas taxas de desmame, todavia, esse declínio ainda é
bastante superficial. (UCHIMURA et al, 2001). No entanto,
deve-se lembrar que o aleitamento materno é uma prá-
tica milenar, que pode ser vista como um comportamento
social e, como tal, é marcado por inúmeras influências,
tais como as concepções das mães, familiares e outros
cuidadores da criança que acabam interferindo na deci-
são da amamentação. Percebe-se assim, que todos os
benefícios descobertos sobre o aleitamento, não tem sido
suficientes para garantir a introjeção de valores culturais
capazes de reverter as taxas de desmame. Dentre as in-
fluências que causam impacto sobre a decisão materna,
a atitude de trabalhadores de creche é muitas vezes re-
portada pelas mães que afirmam serem desestimuladas
a amamentar quando a criança é inserida nesse serviço,
que é um equipamento social que deve ser visto como
forma alternativa de assistência à criança e a sua família.
Para que essa assistência seja prestada com qualidade,
a importância do aleitamento deve ser conhecida ampla-
mente por seus funcionários. Mais do que isso, é funda-
mental que eles possam apoiar e estimular a todos os
familiares de lactentes presentes na instituição, uma vez
que por meio de suas atitudes e práticas podem influen-
ciar positivamente ou não na duração da amamentação.
Face a essa necessidade de promoção do aleitamento, o
presente estudo tem por objetivo conhecer a produção
cientifica sobre o aleitamento materno na creche. A me-

todologia escolhida para realização desse trabalho foi a
pesquisa bibliográfica. O levantamento realizado foi des-
envolvido por meio de pesquisa informatizada abran-
gendo o período de 1996 a 2006 nas seguintes bases
de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde-LILACS, Literatura Internacional em
Ciências da Saúde-MEDLINE, Scientific Eletronic Library-
ScIELO e Education Resources Information Center-ERIC.
Os dados foram coletados por meio de descritores em
ciências da saúde – DeCS, cadastrados no banco de des-
critores da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, sendo
estes: aleitamento materno e creches. Os textos foram
organizados de acordo com as categorias que surgiram
com as leituras e compilações dos fichamentos. Reali-
zou-se análises quantitativas e comparativas dos dados,
por meio das categorias emergidas dos materiais, para
assim conhecer a produção científica sobre o tema acima
descrito. Encontrou-se 47 artigos, todavia, foram utiliza-
dos 31, uma vez que os outros 16 foram excluídos por
estarem repetidos ou por não estarem relacionado com
a temática estudada. Desses 31 artigos utilizados, 16 tra-
tam sobre o aleitamento, a creche e patologias comuns
na infância e o uso de antibióticos, 07 relacionam os há-
bitos bucais (mamadeira e chupeta) ao aleitamento ma-
terno na creche, 05 abordam as questões relacionadas
ao aleitamento materno na creche, enquanto 03 tratam
sobre o aleitamento e as práticas alimentares comuns na
infância dentro da creche. Com base nos dados prelimi-
nares, percebe-se que a produção científica existente
sobre o aleitamento materno na creche ainda é bastante
incipiente, haja vista a magnitude desta temática para a
promoção do aleitamento materno e para a prática pro-
fissional do enfermeiro. Por outro lado, esse estudo está
permitindo identificar áreas do conhecimento relaciona-
das ao aleitamento materno na creche que tem sido de
maior interesse dos investigadores. Tem-se assim. que
este trabalho está possibilitando desvelar que os profis-
sionais da saúde mesmo conhecendo as inúmeras van-
tagens que o aleitamento materno pode proporcionar
precisam despertar a consciência crítica para realização
de novas pesquisas direcionadas à temática.
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Este estudo trata-se de um estudo de caso que, en-
quanto Acadêmicas de Enfermagem do curso de gra-
duação da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), partici-
pando do estágio no setor de internação pediátrica de
um Hospital público do Rio de Janeiro, o grupo selecio-
nou a cliente CBSS, que despertou o interesse em es-
tudar detalhadamente seu caso, a fim de entender
melhor seu diagnóstico, o tratamento e desenvolver a
devida assistência de enfermagem. O estudo de caso é
uma das primeiras tentativas de definição e sistemati-
zação da assistência de enfermagem, sendo os precur-
sores dos planos de cuidados, e baseando-se no
Processo de Enfermagem de Wanda Horta (1979), o
presente estudo teve como objetivo investigar e analisar
o caso clínico de uma criança com o diagnóstico mé-
dico de Encefalopatia crônica (Síndrome de West) e Cri-
ses convulsivas de difícil controle de uma criança com
4 anos de idade, do sexo feminino, nacionalidade bra-
sileira, natural do Rio de janeiro. A mãe procurou os
serviços de saúde devido a episódios repetidos de con-
vulsão e durante a internação, sua mãe foi a acompan-
hante em maior parte do tempo, sendo a substituída
pela avó da criança ou o pai em momentos necessários.
Atenta-se para o fato de que a mãe relata ser a criança
Gesta II/ Para II, ter realizado pré-natal durante toda a
gestação, e não ter apresentado nenhuma intercorrên-
cia durante o período gestacional. A criança nasceu de
parto cesariano, com o tempo de gestação de aproxi-
madamente 39 (trinta e nove) semanas, recebeu aleita-
mento exclusivo até os seis meses de idade, e
aleitamento não exclusivo até 8 meses de idade. Aos 3
meses de idade apresentou o primeiro episódio de con-
vulsão, aos 2 anos, a criança apresentou rejeição total
a alimentação, sendo admitida na emergência do
mesmo hospital público onde se encontra internada,
com sinais de desnutrição. Ficou internada por um pe-
ríodo de aproximadamente 1 mês, e por não apresentar
evolução com o tratamento de estimulação à dieta, foi
submetida a uma gastrostomia. No dia 25 de março de

2007, retornou à emergência do hospital onde estava
internada no momento do estudo com queixas de novos
episódios de convulsões e de difícil controle, sendo
então solicitado a internação a qual a criança se en-
contrava no momento do estudo. As etapas do processo
de enfermagem da paciente durante todo o seu período
de internação levam a um prognóstico obscuro, pois re-
vela a dependência total em relação ao cumprimento
de suas necessidades básicas, acrescentando que o
não controle das crises convulsivas mesmo sendo uti-
lizado inúmeras tentativas de drogas anticonvulsivantes
e sedativas em diferentes associações torna-se um
fator negativo, pois pode haver a possibilidade de agra-
vamento gradual de seu quadro. Ainda que haja a con-
tinuidade da terapia medicamentosa através de
anticonvulsivantes deve-se atentar à presença de sérias
complicações respiratórias, devido aos freqüentes es-
pasmos, deformidades, principalmente de MMSS e
MMII, podendo ocorrer subluxação do quadril. A pre-
sença de dano cerebral pode vir a instalar um quadro
de déficit intelectual posterior caracterizado por seqüe-
las neurológicas e mentais que devem ser precoce-
mente estimuladas para diminuir o seu grau de
comprometimento intelectual e psíquico. Apesar de a
criança de nosso estudo apresentar apenas 4 anos de
idade, o que torna inconsistente a definição de agrava-
mentos e conseqüências de seu atual diagnóstico, ob-
serva-se um quadro de ruptura com a vida social, déficit
intelectual, retardo do desenvolvimento cognitivo e
motor se comparado aos padrões de comportamento
esperados em crianças dessa faixa etária. É importante
ressaltar que embora haja a dependência total para a
resolutividade de suas necessidades, e isso inclui nutri-
ção, hidratação, mobilização, higiene, uso de medica-
mentos, entre outros; constata-se de extrema
importância a presença de sua mãe constantemente ao
seu lado, que além de promover cuidados junto à
equipe de enfermagem, oferece apoio emocional atra-
vés de carinho, amor, segurança e estímulo positivo que
colaboram na permanência hospitalar.
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INTRODUÇÃO: O Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-
niofaciais da Universidade de São Paulo(HRAC-USP-Bauru)
é especializado no atendimento de pacientes com fissuras
labiopalatais associadas ou não a anomalias craniofaciais,
síndromes, deficiências auditivas e visuais. A classificação
adotada no HRAC-USP – Bauru para cada tipo de fissura é,
de acordo com Silva Filho et al (1) .Essa classificação com-
preende diferentes grupos e tem como ponto de referência
anatômico, o forame incisivo, que separa o palato primário
do palato secundário. As fissuras são divididas em:
Fissuras pré- forame incisivo.
Fissuras transforame incisivo.
Fissuras pós-forame incisivo.
Fissuras raras de face.                
OBJETIVOS E METODOLOGIA: O presente trabalho é des-
critivo e foi elaborado levando em consideração a experiên-
cia vivida pelos enfermeiros do HRAC, no que diz a respeito
aos cuidados e a importância da amamentação da criança
com malformação congênita de lábio e/ ou palato, assim
como a orientação dada aos familiares dessas. RESULTA-
DOS: O lactente com fissura labiopalatina frequentemente
apresenta engasgos, incoordenação da sucção com respi-
ração e a deglutição, fadiga, ingesta volumétrica insuficiente
de leite e, consequentemente, desnutrição (2). Após vários
estudos (3-4) concluiu- se que quanto mais complexo o
tipo de fissura, maior o grau de dificuldade para obter o
leite diretamente no peito. Em algumas situações especiais,
como na presença de fissuras labiopalatinas o aleitamento
materno, além dos efeitos nutricionais e imunológicos, traz
benefícios adicionais. Entre eles destacam- se a prevenção
de inflamação da mucosa nasal devido ao refluxo de leite,
e a redução de infecções, em especial as de orelha média.
Outra importante vantagem é a ativação da musculatura
orofacial. Durante a amamentação, os músculos são esti-
mulados, resultando no desenvolvimento da fala e da lin-
guagem, frequentemente afetadas nas crianças com
fissura (5). Existem medidas que facilitam o estabeleci-
mento da amamentação em crianças com fissuras labio-
palatinas, que são transmitidas, pelos enfermeiros do
ambulatório, às mães que procuram o HRAC, seja quando
comparecem ao hospital pela primeira vez com o lactente,

ou por telefone. Além das informações gerais de amamen-
tação para qualquer criança sem fissura, é de importância
o preparo do enfermeiro para as orientações específicas
aos lactentes com fissuras labiopalatinas. São elas:  Iniciar
o aleitamento precocemente; Ordenha do leite materno,
antes de iniciar a amamentação, de modo a deixar a mama
mais flexível e a aréola mais macia, facilitando a pega do
bebê e o selamento da fissura; Manter a criança em posi-
ção verticalizada, para evitar a passagem de leite para a
cavidade nasal e para a tuba auditiva; Paciência durante as
mamadas, pois essas podem durar um longo período de
tempo, e este não deve exceder a 30 minutos, pois pode
200 ocorrer um elevado gasto energético da criança, e con-
sequentemente a perda de peso; Fazer pausas durantes as
mamadas, pois as criança se cansa muito; Variar bem a
posição do bebê até adaptá- lo àquela que permita uma
melhor sucção e extração do leite; Tentar ocluir a fissura
labial com o polegar, tendo cuido de deixar espaço livre para
as narinas; Orientar sobre a possível necessidade de a mãe
ter que apoiar a mama com a mão, de forma a permitir que
a criança mantenha mamilo/ aréola na boca;  Proceder mo-
vimentos de expressão do leite na boca da criança no inicio
do processo de amamentação, pelo menos, até que esta
estabeleça seu próprio mecanismo de sucção; Além disso,
nesse período de adaptação, muitas vezes é necessário
amamentar com mais freqüência ou mesmo ordenhar o
leite para complementar, oferecendo- o ao final da mamada
por meio de colher ou copinho; Após as mamadas, colocar
a criança em decúbito lateral ou ventral para evitar o risco
de aspiração, caso vomite ou regurgite; Acompanhar o des-
envolvimento da criança, considerando a possibilidade de
excessiva perda ponderal e conseqüente desnutrição; Em
ultimo caso, quando a criança não conseguir sugar o seio,
procurar oferecer leite materno ordenhado em recipientes
para alimentá- la. E na inviabilidade total do aleitamento
materno, introduzir o leite artificial em recipientes. CON-
CLUSÃO: Espera- se que este trabalho contribua para mos-
trar que é possível amamentar e nutrir uma criança com
fissura de lábio e/ou palato sem outras anomalias cranio-
faciais associadas. Trata-se de uma experiência gratificante
para os pais, para a equipe e para o lactente. A capacidade
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de adaptação dos recém nascidos é surpreendente, por
isso é preciso acreditar e orientar adequadamente,
apoiando e ajudando as mães que queiram amamentar e
fornecendo subsídios aos profissionais de saúde para que
possam elaborar estratégias de atuação, aumentando
assim as chances de uma amamentação bem sucedida
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Este estudo apresenta a caracterização dos conceitos para
os termos: saúde escolar, educação em saúde e promoção
da saúde, a partir de um levantamento bibliográfico somado
a experiência profissional de enfermeiro escolar atuando
em uma escola de Ensino Fundamental. Buscou-se resgatar
a origem do termo “enfermeiro escolar” e as atividades por
ele desenvolvidas dentro desta especialidade na enferma-
gem, encontramos em Fraenkel, 1936 a primeira descrição
no Brasil das atribuições e atividades do enfermeiro esco-
lar.1  O Ministério da Saúde, em seus Informes Técnicos
Institucionais2, apresenta a escola como um cenário im-
portante para a construção de uma nova cultura de saúde,
fortalecendo as capacidades individuais e da comunidade
e a criação de ambientes saudáveis. A partir desta idéia
nosso objetivo é caracterizar os termos apresentados como
forma de esclarecimento para as possíveis distorções con-
ceituais e sua interface com as práticas na atuação do en-
fermeiro escolar. Apresentamos os conceitos construídos a
partir de nossa experiência profissional e encontrados na li-
teratura pesquisada elaborados pro especialistas. Da com-
preensão desses conceitos e da linguagem comum,
poderão ser traçados os diferentes níveis de atuação dos
profissionais da saúde, em destaque o enfermeiro, e os da
educação para desenvolvimento do tema saúde para seus
educandos, assim como, seus desdobramentos para a co-
munidade escolar. Compreendemos ser necessário abrir
espaços para discussão do tema saúde e sua promoção no
ambiente escolar de forma a tornar as ações para saúde
claras, exeqüíveis e efetivas no currículo escolar. A metodo-
logia pauta-se na abordagem qualitativa, onde são relacio-
nados os elementos teóricos levantados com a prática do
enfermeiro em uma escola de Ensino Fundamental e Médio,
visando à promoção da saúde de alunos e funcionários. No
exercício desta atividade, enquanto enfermeiro, atuando na
escola de Ensino Fundamental percebemos a necessidade
do esclarecimento das ações relacionadas a cada conceito
descrito, ou seja, saúde escolar, educação em saúde e pro-
moção da saúde e sua aplicação no planejamento das ati-
vidades escolares. A comunicação entre os diferentes
profissionais: docentes, direção escolar e profissionais da
saúde que atuam na escola deve passar pelo uso de uma

linguagem e objetivos comuns. Entendemos que através do
diálogo e do planejamento conjunto das ações atingiremos
uma homogenidade de ações, ou seja, ações continuadas
e consistentes. São verificados como resultados de que
forma a promoção da saúde encontra no ambiente escolar
e no profissional enfermeiro, através de planejamentos e
ações conjuntas, elementos desencadeadores de ações na
educação em saúde, responsáveis pela estruturação e ma-
nutenção do ambiente saudável. O enfermeiro, junto à co-
munidade escolar, cria uma rede de apoio, que inserida no
fazer pedagógico leva ao desenvolvimento do espírito crítico
e a formação de cidadãos responsáveis pela melhoria da
qualidade de vida. A promoção da saúde na escola exige da
ação do enfermeiro, empenho no que a escola e os profis-
sionais da educação esperam em relação à saúde do esco-
lar. Estão aí incluídas todas as atividades que envolvem os
tratamentos nos agravos da saúde, mas também requer, e
principalmente busca que este profissional envolva a co-
munidade em uma combinação de apoios educacionais e
ambientais que visem atingir ações e condições de vida que
garantam a saúde. Desta forma também as práticas edu-
cativas (educação em saúde) adquiram relevância e impe-
riosidade nas ações em saúde. Desta forma, promover
saúde na escola compreende comprometimento com a for-
mação de um cidadão autônomo e crítico e consequente-
mente com uma ação transformadora para a melhoria das
condições de vida. Está voltada para provocar mudanças
de comportamento organizacional, capaz de beneficiar a
saúde de forma ampla na comunidade escolar. A escola re-
presenta um espaço socialmente reconhecido para desen-
volver o ato pedagógico, é uma instituição em que o ser
humano passa longa e importante etapa de sua vida, sendo
assim a escola juntamente com a família contribui para
construção de valores pessoais e dos significados atribuí-
dos a objetos e situações, entre eles a saúde3. Entendemos
assim, ser necessário conhecer com mais cuidado os pa-
radigmas que orientam as definições de saúde escolar,
educação em saúde e promoção da saúde relacionados
neste artigo, permitindo desta forma, apoiar discussões
conceituais necessárias para a elaboração de planejamen-
tos conjuntos entre profissionais da saúde e educação,
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assim como as atividades do enfermeiro escolar. Salienta-
mos que a experiência no trabalho de enfermeiro escolar
como um “novo” campo de atuação, permite escolhas do
jeito de “fazer saúde” na escola, não existindo jeito errado,
mas “jeito novo” e principalmente engajado na ação com-
prometida com o bem estar e o envolvimento de todos os
segmentos da escola.

REFERÊNCIAS
FRAENKEL, E. – A enfermeira escolar e o seu objetivo. Anais
de Enfermagem, 8(11): 9-10, 1936.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de
Saúde. A promoção da saúde no contexto escolar. Rev. de
Saúde Pública, ago. 2002, vol. 36, nº4, p. 533-535.

AERTS, D et. al. Promoção de saúde: a convergência entre
as propostas da vigilância da saúde e da escola cidadã. Cad
de Saúde Pública, Ago. 2004, vol. 20, nº 4, p. 1020-1028.

OLIVEIRA, DL de. A “nova” saúde pública e a promoção da saúde
via educação: entre a tradição e a inovação. Rev Latino Ameri-
cana de Enfermagem, Jun. 2005, vol. 13, nº 3, p. 423-431.

SILVA, C S. Programa de saúde do escolar numa perspectiva
crítica – Atenção integral à saúde da criança e do adolescente.
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 1999, 3ª ed.

AUTORES
1Mestranda da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ.

2Professora Doutora em Enfermagem da Escola de Enfer-
magem Anna Nery/UFRJ.

SESSÃO PÔSTER
SAÚDE DA CRIANÇA

SESSÃO PÔSTER
SAÚDE DA CRIANÇA

232

  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. 231-232



INTRODUÇÃO: a hospitalização e ao adoecimento, depen-
dendo da faixa etária, do tipo de doença e do tempo de in-
ternação, desencadeará na criança, adolescente e família
importantes modificações, exigindo novas formas de orga-
nização e enfrentamento. Este momento traz para a maioria
das crianças e adolescentes sentimentos de impotência,
de limitações imaginárias e reais que se concretizam diante
do adoecimento e da terapêutica. Nem sempre o ambiente
das unidades de internação e a relação estabelecida com
os profissionais de saúde, em especial os da enfermagem,
oportunizam momentos de descontração e de fortaleci-
mento das potencialidades da criança e do adolescente. Os
afazeres cotidianos da equipe de enfermagem podem dis-
tanciar os profissionais de um envolvimento mais próximo
e lúdico. Preocupadas com situações nos quais a hospita-
lização predispõe a momentos de tristeza e isolamento da
criança e do adolescente durante o estágio curricular da
disciplina o cuidado no processo de viver humano II do
curso de graduação da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, pensou-se em desenvolver um brinquedo que faci-
litasse a aproximação entre o profissional de enfermagem
e a clientela infanto - juvenil. Portanto, este trabalho tem
como OBJETIVO: relatar a construção de um brinquedo para
facilitar a aproximação do profissional de enfermagem com
a criança e/ou adolescente internado. Como METODOLO-
GIA: foi utilizada a criação de um brinquedo intitulado da
“dor para o humor”. Martins (2001) traz as contribuições de
Petrillo (1972) quando este considera que o brinquedo te-
rapêutico proporciona à criança hospitalizada a oportuni-
dade de reorganizar a vida, os sentimentos e diminuir a
ansiedade, ajudando-a também a reconhecer seus senti-
mentos, assimilando novas situações e compreendendo o
que passa no hospital esclarecendo conceitos errôneos. O
brinquedo proposto exige do profissional habilidade no re-
conhecimento das necessidades da criança e/ou adoles-
cente no esclarecimento de suas angústias, medos,
ansiedade e outros sentimentos gerados pela internação e
diagnóstico. O profissional deve proporcionar acolhimento
e apoio à criança e/ou adolescente, desmistificando o am-
biente hospitalar e estimulando-os a desenvolver atividades
que lhes tragam bem estar e superação dos sentimentos

pouco agradáveis que a hospitalização provoca. Descre-
vendo o brinquedo: o brinquedo consiste em uma caixa com
quatro divisórias, não proporcionais. Ao abrir a caixa tem-
se uma pergunta guia junto com personagens infantis e um
lembrete referente à permissão da criança para a interação
e indicação de utilização do brinquedo. O questionamento
inicial é “como você está se sentindo?” facilitando a avalia-
ção do humor. A aplicação consiste primeiramente na per-
missão para a aplicação e o uso do brinquedo. Ao abrir a
caixa utiliza-se a pergunta guia para a medida do humor,
selecionando-se as opções de cartões a serem utilizados:
verde para valores de dez a oito, amarelo de sete a três e
vermelho se os valores forem de dois a zero. No maior com-
partimento, tem-se uma escala de “medida do humor”
adaptada da escala da dor de Wong (1999), com numera-
ção decrescente de dez a zero acompanhada de carinhas
com expressão de felicidade até o choro respectivamente.
A escala trabalha com jogo de cores, onde se transita do
azul para o verde, amarelo e vermelho. Nos demais compar-
timentos existem diálogos escritos: nos cartões da cor verde
encontra-se como primeira expressão – “feliz! O que você
quer fazer?”, seguido de opções, em novos cartões com
questionamentos do tipo: quer desenhar? Quer ver TV?
Quer montar quebra-cabeça? Quer ler um livro? Quer
brinca comigo? Quer pintar? Quer brincar de jogo-da-
velha? Nos cartões de cor amarela que significa o “Meio
termo! Por que não está feliz?” Trabalhando-se com ques-
tionamentos do tipo: está com saudades? Está com sono?
Tomou injeção? Alguém brigou com você? Papai foi em-
bora? O remédio é ruim? Está sentido dor? Não gosta do
quarto? Quer ir passear? Vai fazer cirurgia? Está com fome?
Está doente? Precisa pegar veia? Está com tala? Não pode
brincar? Está com frio? Precisa fazer remédio? Precisa usar
sonda? Precisa coletar sangue? Está cansado?. No último
compartimento estão os cartões vermelhos que significam:
“Triste! Por que?” Nos demais cartões se repetem questio-
namentos dos cartões amarelos, pois o limiar de tolerância
de cada criança e/ou adolescente é diferente. Uma mesma
situação pode deixar uma criança pouco triste e outra muito
triste. Acompanham e complementam o brinquedo folhas
de papel em branco, lápis de escrever e dois quebra cabe-
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ças. O aplicador deve usar do diálogo ou outras opções para
melhorar o humor da criança e/ou adolescente. Conforme
a necessidade aplica-se os cartões amarelos ou vermelhos
e na seqüência os cartões verdes, caso este não sejam uti-
lizados como primeira opção de escolha. A interação deve
ser concluída com a criança e/ou adolescente realizando
alguma atividade de sua preferência ou com sua necessi-
dade de sem sentir-se feliz. O brinquedo é indicado para
crianças maiores de quatro anos devido a capacidade de
entendimento e alfabetização nesta faixa etária. CONCLU-
SÕES: o brinquedo ainda está em teste para identificar a
sua validade e efetividade na aproximação e modificação do
estado de humor da criança e/ou adolescente hospitalizado.
Entretanto ressalta-se que qualquer conduta que contribua
para diminuir o estresse provocado pelo adoecimento e
hospitalização deve ser estimulado, resgatando-se com isso
a possibilidade do saudável mesmo durante a vigência de
uma doença e do tratamento.
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Embora os avanços contínuos na prática do transplante pe-
diátrico tenham colaborado para que este se tornasse uma
intervenção amplamente recomendada para o tratamento
de disfunções degenerativas de órgãos vitais como o fígado,
melhorando significativamente a qualidade de vida dos pa-
cientes, muito pouco se sabe sobre a experiência da família
que vivencia a situação do transplante hepático pediátrico,
sobretudo em âmbito nacional. Este trabalho teve como ob-
jetivos compreender a dinâmica familiar na experiência do
transplante hepático da criança, bem como identificar as
demandas e recursos da família. Trata-se de uma pesquisa
de abordagem qualitativa, na qual utilizamos o Interacio-
nismo Simbólico como referencial teórico e a Teoria Funda-
mentada nos Dados como referencial metodológico. O
estudo foi realizado em um ambulatório de especialidades
de um hospital escola do município de São Paulo. Os dados
foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas,
guiadas pela questão norteadora “como tem sido para você
e sua família a jornada de ter um filho submetido a trans-
plante hepático?”. Participaram do estudo 8 famílias que
vivenciavam a experiência de ter um filho na situação de
transplante hepático. Todas as famílias foram informadas
quanto à natureza e objetivos do estudo e consentiram em
participar, assinando o termo de consentimento livre e es-
clarecido. A análise comparativa constante dos dados per-
mitiu a identificação de dois fenômenos que compõe a
experiência da família. O primeiro fenômeno, TENDO A VIDA
CONTROLADA PELO TRANSPLANTE, representa a vulnera-
bilidade da família ao vivenciar as incertezas e o medo
constantes no decorrer da experiência de doença da
criança. Tal fenômeno é composto pelas categorias: Es-
tando cercada pelo desconhecido, Aprendendo sobre a pro-
gressão da doença, Vivendo em estado de alerta, e
Temendo o momento da cirurgia. O segundo fenômeno, LU-
TANDO PARA RESGATAR A AUTONOMIA, é a reação da fa-
mília diante do primeiro fenômeno, e consiste na adaptação
contínua do sistema familiar para enfrentar o estresse e so-
frimento desencadeados pela situação de doença. Tais
adaptações são estratégias e recursos da família, repre-
sentados pelas categorias Mudando o jeito de ser e estar na
família, Revendo relacionamentos externos, Mantendo es-

perança no futuro, e Adotando um estilo de vida compatível.
A articulação desses fenômenos permitiu identificar a ca-
tegoria central NÃO PODENDO VIVER COMO ANTES, capaz
de integrar todos os elementos presentes na experiência.
Durante a jornada da experiência da doença hepática e pos-
terior transplante da criança,  a família se percebe NÃO PO-
DENDO VIVER COMO ANTES. A todo instante, isto pode
assumir significados diferentes na experiência da família,
dependendo da intensidade e duração dos obstáculos que
ela enfrenta. Se vulnerável diante das condições adversas,
a família se encontra TENDO A VIDA CONTROLADA PELO
TRANSPLANTE. Ao interagir com os elementos presentes
na experiência, buscando formas de se adaptar à condição,
a família age LUTANDO PARA RESGATAR A AUTONOMIA.
Tais significados emergem das experiências vividas pela fa-
mília à medida que interagem com os elementos presentes
na situação de transplante hepático pediátrico. Os dados
deste estudo indicam o movimento da família em direção à
recuperação de sua autonomia a partir do momento em
que ela sabe da necessidade do transplante. No entanto, a
família pode e deve ser ajudada neste processo em todas
as fases, e não apenas nos momentos de crise, como
quando se depara com a notícia da necessidade do trans-
plante, ou  quando a criança o recebe. O período de espera
pelo transplante é evidenciado como uma fase crítica deter-
minada pelas incertezas da família em relação ao procedi-
mento e prognóstico. O reconhecimento do dilema que a
família passa neste período, questionando todos os aspec-
tos que permeiam a questão cirúrgica do transplante, pode
gerar oportunidades de diálogos e intervenções que pro-
movam alívio no estresse vivido pela família, reduzindo o
estresse das demandas emocionais e cognitivas impostas
por TENDO A VIDA CONTROLADA PELO TRANSPLANTE. A
fase de conviver com o transplante é quando a família se vê
em maiores condições de viver ADOTANDO UM ESTILO DE
VIDA COMPATÍVEL, adequando o transplante ao cotidiano
da família e incorporando comportamentos que permitam o
equilíbrio dentro da nova realidade familiar. No entanto, a di-
minuição de suporte social nesta fase é prejudicial à família,
que ainda precisa de suporte e apoio. Reconhecer essa fase
da trajetória da doença como um período que ainda impõe

A DINÂMICA FAMILIAR NA EXPERIÊNCIA 
DO TRANSPLANTE HEPÁTICO DA CRIANÇA
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demandas sobre a família possibilita ao enfermeiro um
olhar direcionado a promover recursos e reconhecer as for-
ças da família de forma a ajudá-la a viver LUTANDO PARA
RESGATAR A AUTONOMIA. Os dados mostram evidências
que certas condições do contexto são essenciais para a fa-
mília passar pela experiência com menos sofrimento, como
o suporte social recebido da família extensa, equipe e famí-
lias de outras crianças transplantadas. O profissional que
trabalha com crianças transplantadas pode, a partir dos re-
sultados obtidos neste trabalho, compreender o processo
ao qual suas famílias estão inseridas. A partir do conheci-
mento desse processo e seus desafios, bem como das de-
mandas da família, seus recursos e forças, o profissional
obterá subsídios para identificar em sua prática as neces-
sidades que ela vivencia durante a experiência de ter um
filho submetido a transplante hepático, procurando camin-
hos que possam atender as demandas da família no deco-
rrer de toda a experiência, e não somente nos momentos de
internação e cirurgia.
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A obesidade é um mal da atualidade que nos preocupa
muito.  Através dos nossos estudos percebemos que crian-
ças obesas possuem grande risco de desenvolver proble-
mas psicológicos e de saúde. Uma de nós tem um primo
obeso, que tem dificuldades de se relacionar com os ami-
gos, não  se sente à vontade para ir a escola e demonstra
intensa dependência da  mãe, o que tem dificultado seu
desenvolvimento na sua faixa etária.  Refletimos sobre onde
a obesidade pode influenciar em crianças na fase escolar
e principalmente, qual o impacto que eles sofrem no con-
vívio social e até que ponto isso vai ser prejudicial para seu
cotidiano. Desta forma definimos como objeto de estudo:
O impacto do sobrepeso na vida do  escolar e nosso campo
de estudo será um colégio particular localizado  na Cidade
de São João de Meriti no Rio de Janeiro. As crianças obesas
são freqüentemente importunadas pelos colegas e menos
aceitas do que as crianças com o peso normal e ao longo
da vida o excesso de peso traz  outras dificuldades, como
menor índice de empregos, timidez e problemas de rela-
cionamento afetivo. Devido a tais dificuldades, muitas vezes
a criança obesa sofre ou se impõem restrições diante de
atividades rotineiras como ir a escola, fazer determinados
exercícios físicos e outros. Por este e outros motivos, deci-
dimos realizar esta pesquisa, com o intuito de perceber a
reação da criança obesa no seu convívio social tanto quanto
a construção de um plano de cuidados para intervir de
forma eficaz  contribuindo na regressão do sobrepeso,
constituem- se em temática de  grande interesse para a
área da saúde e, em nosso caso, para a construção  do
conhecimento de enfermagem. A obesidade resulta de uma
ingesta calórica que excede, de forma consistente aos re-
quisitos e aos gastos calóricos. Assim sendo, comumente
a obesidade é causada por um desbalanço, entre as calo-
rias que são ingeridas, sob forma de alimentos, e as calorias
que são gastas pelo indivíduo para seu organismo funcionar
(Corso e colaboradores, 2002). Atualmente as crianças
ficam muito mais em casa, dentro de seus quartos, senta-
dos ou deitados na cama, jogam vídeo-game, navegam pela
Internet, assistem filmes ou estão ligados na TV. As estatís-
ticas da OMS indicam que se os pais dessas crianças e
adolescentes não mudarem agora os hábitos de vida de

seus filhos, mais de 70 deles  farão parte de uma geração
de gordos, vítimas em potencial de doenças  como diabetes
e cardiopatias. Entre os transtornos nutricionais infantis, a
obesidade é um dos problemas de saúde mais freqüentes,
por isto, é considerado um grave problema de saúde pú-
blica. Nos países desenvolvidos, a obesidade infantil atinge
proporções epidêmicas, começando a substituir a desnutri-
ção e as doenças infecciosas, tornando- se fator  significa-
tivo em problema de saúde (Domingos e colaboradores,
2005). O tratamento e acompanhamento das crianças com
excesso de peso envolve vários aspectos e é sobretudo
comportamental, enfocando reeducação nutricional e  mu-
danças no estilo de vida. Um ponto importante: toda a fa-
mília deve estar envolvida, pois os pais, antes de mais nada
devem dar o exemplo  (Garcia, 2007). Nosso estudo se deu
através de uma pesquisa qualitativa.  Segundo Ludke e
André (1986) a pesquisa qualitativa é aquela que mantém
um contato direto com o pesquisado, ela não é fundamen-
tada somente em dados e bibliografias, mas sim através
do contato direto e prolongado  com o ambiente ou situação
que está sendo pesquisada. Através da pesquisa qualitativa
é mais fácil perceber o problema estudado, porque no seu
ambiente natural, o pesquisado mantém seus costumes, as
atitudes ocorrem naturalmente, sem que o pesquisador in-
terfira ou manipule o  pesquisado. Como a perda de peso
ocorrerá apenas quando o gasto calórico for maior que a in-
gesta, criamos intervenções educativas para orientar na
regressão  do sobrepeso como atividade física na forma de
exercício  regular, progressivamente aumentando durante
as atividades usuais da criança  no colégio, que ressaltam
a auto valorização, em vez da competição. Em consenso
com a cantina da instituição ajudamos a modificar os ali-
mentos excessivamente calóricos, salgados, gordurosos,
açucarados e  refrigerantes  vendidos por ela, por alimentos
frescos e de bom valor nutricional  como bolos, assados e
sanduíches, garantindo uma alimentação saudável  e após
identificarmos os sentimentos e as reações do escolar com
sobrepeso repassamos estas informações a psicóloga do
colégio que pôde  oferecer suporte psicológico e encoraja-
mento contínuo a estas crianças afim  de evitar o início do
ciclo destrutivo da passividade, abstinência e  rejeição.

O IMPACTO DO SOBREPESO NA VIDA DO ESCOLAR.
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INTRODUÇÃO: A queimadura na infância gera um grande
impacto na estrutura familiar, por ser um tratamento dolo-
roso e de longa permanência hospitalar. O cuidado à
criança deve contemplar aspectos físicos e emocionais,
pois é um momento em que costumam haver experiências
traumáticas e estressantes. Dentre os meios utilizados para
prover apoio emocional destacamos o brinquedo, visto que,
o brincar não é uma brincadeira superficial desprezível, pois
além de propiciar diversão proporciona grandes estímulos
de expressão emocional. A brincadeira é essencial
para o bem-estar mental, emocional e social das crianças,
e da mesma forma que suas necessidades de desenvolvi-
mento, a necessidade de brincar não pára quando as crian-
ças estão hospitalizadas. O Brinquedo Terapêutico é um
processo de brinquedo não-diretivo que permite à criança
expressar-se de forma verbal e não-verbalmente, facilita o
relacionamento, interação e a comunicação da criança. Fa-
vorece a expressão de seus sentimentos, na qual as situa-
ções de medo, estresse, dor podem ser dramatizadas por
elas na brincadeira (RIBEIRO, 2002). A utilização do Brin-
quedo Terapêutico é um valioso instrumento no preparo de
crianças para procedimentos, pois lhes permite extravasar
seus sentimentos e compreender melhor a situação, como
subsidiar a equipe para a compreensão das necessidades
da criança (MARTINS, RIBEIRO, BORBA, SILVA, 2001). OB-
JETIVO: Desenvolver o cuidado de enfermagem, utilizando
o Brinquedo Terapêutico como um meio de interação e de-
monstração dos procedimentos à criança com intuito de
minimizar o estresse e o medo da mesma. METODOLOGIA:
Este estudo fez parte de um Trabalho de Conclusão de
Curso da VIII Unidade Curricular do Curso de Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina,
desenvolvido na Unidade  e no Ambulatório de Queimados
do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), no período de
16 de abril a 20 de junho de 2007. A população alvo foram
cinco crianças em situação de queimadura e seus familia-
res/acompanhantes que consentiram participar do estudo.
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
do HIJG, sendo respeitados os aspectos da Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Desenvolvemos o
cuidado de enfermagem utilizando o Brinquedo Terapêutico

Instrucional (B.T.I.) e o lúdico como uma estratégia de as-
sistência, permitindo à criança em situação de queimadura
compreender a finalidade dos procedimentos potencial-
mente dolorosos amenizando situações traumáticas. O B.T.I.
foi utilizado com crianças que experenciaram procedimen-
tos potencialmente dolorosos como: banho, preparo para
procedimentos cirúrgicos, punção venosa, sondagem na-
sojejunal e preparo para o uso da malha compressiva. As
sessões do B.T.I. foram realizadas através da técnica citada
por Ribeiro (2002), sempre que possível antes que a criança
realiza-se o procedimento pela primeira vez; para tanto,
foram utilizados os materiais pertinentes a cada procedi-
mento, como seringas, sondas, esparadrapos, entre outros.
As crianças eram convidadas a realizar o B.T.I., através de
uma conversa informal com as mesmas e seus acompan-
hantes, neste momento explicávamos a técnica que iríamos
utilizar. Caso a criança aceitasse, iniciávamos contando uma
história de um personagem que seria submetido a um de-
terminado procedimento, conforme a necessidade da
criança. As sessões foram realizadas no leito e na sala de
fisioterapia, tiveram duração entre 20 e 60 minutos. Além
da realização do B.T.I. na unidade de queimados, também
promovemos atividades lúdico-educativas, como: teatro de
fantoches, dominó educativo, música, oficina de desenho
e pintura. Já, no ambulatório, utilizamos como estratégia
principal para as ações educativas do cuidado de enferma-
gem e para o B.T.I. um boneco que chamamos de “Super
Malha”. Através deste boneco demonstrávamos como vestir
a malha compressiva e orientávamos sobre sua importân-
cia, sendo que esta atividade foi realizada em grupo e
quando possível individualmente. Posteriormente, oferecí-
amos o boneco para as crianças manusearem e vestirem a
malha no boneco. Esta estratégia foi desenvolvida com o
objetivo de possibilitar o conhecimento, manuseio e para
elucidar às crianças e seus familiares/acompanhantes, a
importância do uso da malha compressiva. Após este mo-
mento de contato e brincadeira de vestir/desvestir o bo-
neco, entregávamos um folder contendo orientações
necessárias relacionadas ao cuidado à criança que viven-
ciou queimadura. RESULTADOS: O presente estudo nos
mostra que o B.T.I. favorece a expressão, a criatividade, a
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socialização, a comunicação e principalmente auxilia na for-
mação de vínculo entre a enfermeira e a criança. Assim,
concordamos com Rocha (2005), quando expressa que
através do Brinquedo Terapêutico as crianças demonstra-
ram seus déficits de cuidados, seja em questões emocio-
nais, físicas ou de conhecimento, facilitando assim, um
cuidado amplo, envolvendo diversas dimensões. Além disso,
o brinquedo auxilia as crianças a enfrentarem situações do-
lorosas, estressantes e proporciona a compreensão de ex-
periências vivenciadas pelas mesmas durante sua
hospitalização. Permiti também, demonstrar e explicar a
importância de procedimentos a algumas crianças, tor-
nando-as cooperativas durante sua realização e reduzindo
reações traumáticas, como: choro, grito e agressões nos
procedimentos terapêuticos aos quais são submetidas.
CONCLUSÃO: Percebemos que os brinquedos e o brincar
facilitam a aproximação com a criança e o seu mundo.
Nesta visão, implementar o cuidado de enfermagem sem
utilizar o lúdico e o brinquedo é negar a sua essência, pois,
para a criança o cuidado afetivo-emocional é tão importante
quanto o cuidado físico. Evidenciamos que o Brinquedo Te-
rapêutico proporciona à criança uma melhor compreensão
dos procedimentos pelos quais foi submetida durante sua
hospitalização, minimizando assim, sua ansiedade, seu
medo do desconhecido e possíveis traumas. Consideramos
o Brinquedo Terapêutico como uma estratégia essencial,
por ser parte integrante do cuidado de enfermagem. Para
que a criança seja atendida em sua totalidade, o cuidar
deve compreender também as necessidades emocionais,
sociais e abranger a utilização de técnicas adequadas de
comunicação e relacionamento, entre as quais, encontra-se
o brinquedo que tem se mostrado efetivo instrumento de
intervenção de enfermagem.
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INTRODUÇÃO: No Brasil, desde 2000 foram informados no
SINAN (sistema de informação de agravos de notificação)
6.227 casos de AIDS (síndrome da imunodeficiência ad-
quirida) em crianças menores de 13 anos. Entretanto, a so-
brevida destas crianças aumentou, consideravelmente,
devido à introdução da terapia antiretroviral que diminui de
forma significativa sua morbimortalidade, transformando-a
em uma doença crônica. A criança com AIDS apresenta em
sua dinâmica patológica, a vulnerabilidade às infecções
oportunísticas; o que demanda em diversos momentos a
necessidade de hospitalização, cujo tratamento, geral-
mente, envolve o uso de uma terapia intravenosa. No coti-
diano da enfermagem pediátrica, o tipo de acesso venoso
mais utilizado é o periférico. Este tipo de acesso apresenta
vantagens, como: facilidade e rapidez na realização e baixo
risco a graves complicações. Contudo, necessita de pun-
ções repetitivas, devido a sua curta permanência, compro-
metendo ao longo do tratamento a realização de outros
tipos de acesso; tornando-o um procedimento estressante
e penoso para a criança, família e equipe. Assim, cabe a
equipe multiprofissional, que está diretamente envolvida
com a criança analisar a situação e decidir sobre o tipo de
acesso venoso adequado. A seleção do tipo de acesso en-
volve diversas variáveis como: o diagnóstico do paciente;
tipo e duração da terapia intravenosa; rede venosa da
criança; condições clínicas e nível de atividade do paciente;
além dos recursos materiais e humanos disponíveis. Com
o avanço terapêutico medicamentoso destinado à criança
com AIDS, nos defrontamos com a utilização de uma diver-
sidade de drogas e soluções, o que torna a obtenção e a
manutenção do acesso venoso um importante desafio na
garantia de um tratamento eficaz, seguro e de qualidade
para a criança. Por vezes, há a indicação do uso de medi-
cações intravenosas por um longo período, requerendo
acessos venosos por várias semanas, meses, ou até anos.
Recomenda-se em tratamentos com duração superior a
seis meses, o uso de acessos venosos centrais do tipo
semi-implantável ou totalmente implantável. Baseado nes-
tas considerações, a equipe de enfermeiros envolvida no
cuidado à criança com AIDS foi em busca de novos conhe-
cimentos e técnicas para a construção de protocolos que

orientem a prática profissional, objetivando a preservação
e manutenção da qualidade de vida destes pacientes. OB-
JETIVO: Descrever a experiência de um grupo de enfermei-
ros na indicação do tipo de acesso venoso e implantação de
protocolo para cuidados de enfermagem à criança com ca-
teter venoso central totalmente implantado. METODOLOGIA:
Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, das ações
de enfermagem empreendidas na busca de um cuidado
seguro e eficaz à criança com cateter venoso totalmente
implantado. O sujeito da pesquisa, representado por sua
mãe, participou voluntariamente e assinou termo de con-
sentimento informado e esclarecido, conforme Resolução
CNS 196/96. Realizado em um hospital pediátrico, situado
no Município do Rio de Janeiro. Relato de Experiência:
M.J.C, 10 anos, com diagnóstico de infecção por HIV em
1998; estando, desde então, em acompanhamento em
nossa unidade. Ao longo desses anos, houve a necessidade
do uso contínuo de drogas quimioterápicas, tanto na hos-
pitalização quanto no atendimento ambulatorial. Em dezem-
bro de 2006, por apresentar citomegalovirose ocular
iniciou-se esquema terapêutico de ganciclovir endovenoso
por tempo indeterminado, de acordo com o guia de trata-
mento clínico da infecção pelo HIV em crianças do Minis-
tério da Saúde. Conforme o uso sistemático desta e de
outras drogas vesicantes, aliado a debilidade de seu estado
nutricional e fragilidade de sua rede venosa, a punção para
acesso venoso periférico transformou-se em um procedi-
mento com grande grau de dificuldade para a criança e a
equipe, pois além da quantidade de perdas, o encontro de
um outro local para inserção de um cateter era cada vez
mais restrito. Assim, esta criança foi submetida a diversas
punções profundas realizadas no centro cirúrgico, que não
se mantinham por muito tempo, retornando-se às punções
periféricas. Este ciclo de punções e perdas gerava um
grande estresse à criança, sua mãe e equipe; além do com-
prometimento da conduta terapêutica devido às interrup-
ções freqüentes durante a infusão das drogas. Esta situação
levou a equipe de enfermeiros e médicos a buscar solu-
ções, ancoradas nos avanços tecnológicos na área de ca-
teteres intravenosos, compatíveis com as condições da
criança e de nossa unidade hospitalar. Decidimos, após
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análise do caso, pela utilização do cateter venoso central to-
talmente implantado. Neste momento, selecionamos uma
equipe de enfermeiros com objetivo de aprofundar os con-
hecimentos sobre esta tecnologia, bem como, o de cons-
truir o protocolo terapêutico para este fim. Em maio de
2007 foi colocado o cateter venoso central totalmente im-
plantado no membro superior direito da criança, sem inter-
corrências. Este foi ativado no 5° dia de implantação do
cateter, passando a ser utilizado como a via para infusão
das diversas drogas, o que possibilitou a alta hospitalar do
M.J.C. A continuidade do seu tratamento parenteral é rea-
lizada ambulatorialmente, três vezes por semana, no Hos-
pital Dia da unidade. CONCLUSÃO: O êxito do procedimento
tem sido um importante avanço na qualidade de vida da
criança, pois sua localização não interfere na realização de
suas atividades cotidianas. É essencial frisar a importância
de uma equipe de enfermagem específica para o manuseio,
cuidado e avaliação do cateter, o que vem garantindo seu
funcionamento e integridade. Em suma, tanto no aspecto
assistencial quanto no acadêmico, esta nova situação pos-
sibilitou a expansão das atividades profissionais da enfer-
magem, repercutindo positivamente no dia-a-dia da equipe
e na vida das crianças usuárias de nossa instituição.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Os estomas são utilizados com
freqüência no tratamento de uma série de doenças neuro-
lógicas e cirúrgicas em pediatria (WHALEY & WONG; 1999,
p. 661). Dentre os tipos de estomas existentes, os mais co-
muns às crianças atendidas pelo Instituto Fernandes Fi-
gueira são: traqueostomia, esofagostomia, gastrostomia,
ileo/colostomia e urostomias.    As principais complicações
dos estomas citados, segundo CONCEIÇÃO e CESARETTI
(2005, p. 69-81), são:Traqueostomia: decanulação, obstru-
ção, ulceração, perfuração e estenose da traquéia;Esofa-
gostomia: dermatite e infecções;Gastrostomia: dermatite,
granuloma e alargamento do orifício;Ileo/colostomia: der-
matite, infecções, distúrbios hidroeletrolíticos (mais comum
em ileostomias), prolapso, retração e obstrução; Urosto-
mias: dermatites e infecções Dentre o grupo de crianças
estomizadas, percebemos que algumas apresentam as
complicações citadas, diminuindo a qualidade de vida e au-
mentando o número e tempo de internação. Com a grande
incidência de crianças portadoras de estomias,  o grupo
educativo (GFCE – Grupo de Famílias de Crianças Estomi-
zadas) foi iniciado em 2003. A formação do grupo  foi in-
tencional, a partir do momento em que percebeu-se a
necessidade de emergir a formação de um serviço que pu-
desse dar maior suporte a estas famílias e que apresen-
tasse algumas estratégias de como cuidar de crianças
estomizadas.  Neste, o cuidado a essas crianças é abordado
utilizando a educação dialógica de Paulo Freire, segundo o
qual \“...nas condições de verdadeira aprendizagem os
educandos vão se transformando em reais sujeitos da
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado
do educador, igualmente sujeito do processo\“ (FREIRE,
1996 p.26).  Sabe-se que  determinadas complicações re-
lacionadas ao cuidado de estomias são freqüentes (SAN-
TOS e CESARETTI, 2005). A prevenção dessas
complicações pode ser obtida, dentre outras questões, com
uma abordagem educativa a estas famílias. A elaboração de
cartilhas educativas junto ao grupo para as famílias de
crianças estomizadas, apresenta-se como uma ferra-
menta/estratégia educativa complementar, no processo de
aprendizagem das famílias para a convivência com a de-
pendência tecnológica. OBJETIVO GERAL: Elaborar cartilhas

educativas com a participação do grupo de famílias de
crianças estomizadas. Justificativa e Relevância do Estudo:
O desenvolvimento tecnológico tem possibilitado o aumento
do número de crianças que sobrevivem a doenças comple-
xas ou a lesões traumáticas e que tornam-se portadoras
de disfunções que exigem severas mudanças de vida e cui-
dados especiais permanentes e imprescindíveis à sobrevi-
vência Criança dependente de tecnologia é definida, como
criança que necessita de um dispositivo médico para com-
pensar a perda de uma função vital e cuidado de enferma-
gem para evitar morte ou incapacidades adicionais.(Wagner
et al apud Leite, 2003, p.15) As crianças dependentes de
tecnologia requerem cuidados contínuos para manter o seu
estado de saúde, seja de médicos, enfermeiros, ou do pró-
prio responsável, uma vez que são portadoras de doenças
crônicas. Necessitam de cuidados especiais que são de do-
mínio dos profissionais de saúde.  Todo esse aparato tec-
nológico aliado a patologia da criança acarreta  a cada
familiar um sentimento de total incapacidade e insegu-
rança. O medo de não acertar deve ser superado, visando
à melhoria da qualidade de vida da criança. Sabendo que
as crianças estomizadas são dependentes de tecnologia e
que o avanço desta tem sido expressivo nas últimas déca-
das, torna-se freqüente o surgimento de questões relacio-
nadas ao cuidado desses pacientes. As famílias se deparam
com uma criança que necessita de cuidados diferenciados,
os quais são indispensáveis para a prevenção de complica-
ções e garantia de melhores condições de vida. Sendo
assim, é necessário pensar abordagens educativas basea-
das em modelos não tradicionais, na perspectiva da parti-
cipação da família na construção deste conhecimento.
Destacamos que, as cartilhas se constituirão em ferramen-
tas/estratégias educativas,cabendo à enfermeira e à família
as decisões finais sobre os cuidados a serem prestados a
cada criança de forma individualizada. Para tanto, devem
ser considerados, além das cartilhas, as consultas ambu-
latoriais, o grupo educativo, e os protocolos existentes na
instituição. Abordagem do estudo:  Pesquisa qualitativa,
descritiva, utilizando-se a educação problematizadora de
Paulo Freire. Através dos diálogos no grupo educativo, serão
identificadas as principais dificuldades e reais necessidades
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das famílias no processo de cuidar. Cenário e Sujeitos do
Estudo:  Famílias de crianças estomizadas atendidas no Ins-
tituto Fernandes Figueira/ FIOCRUZ. Tratamento e Análise
dos Dados:  Os dados, serão trabalhados de forma organi-
zada e sistematizada (LUDKE e ANDRE, 1986), para dar
subsídios às categorias na construção da cartilha educativa.
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INTRODUÇÃO: Trata-se de um projeto que preconizou a
visitação dos postos de saúde das comunidades de Ja-
baquara e Limeira da cidade de Anchieta – ES, para a
identificação dos maiores males que acometem a infân-
cia, onde fez-se uma seleção das que têm procedências
anti-higiênicas para à posteriore, realizar oficinas desti-
nadas aos educadores e agentes comunitários de saúde
demonstrando a importância da higiene no processo
saúde-doença e, como a formação de conceitos na in-
fância, auxiliam na manutenção de hábitos saudáveis.
Partindo-se deste princípio, o grupo, elaborou histórias
destinadas ao público infantil que retratam aspectos fun-
damentais sobre a questão da higienização sensibili-
zando as crianças para a importância do auto-cuidado.
OBJETIVO: Demonstrar a importância da formação de
conceitos na infância para a manutenção de hábitos ví-
vicos saudáveis. METODOLOGIA: Revisão literária e pes-
quisa de campo. RESULTADOS: Mediante a pesquisa de
campo realizada, constatou-se que muitas das patolo-
gias identificadas tinham relações direta e/ou indireta
com a falta de uma conduta higiênica adequada. Esses
dados mobilizaram o grupo quanto à busca de uma re-
solutibilidade que envolvesse tanto os familiares quanto
a própria criança na tomada de mudanças de compos-
tura que favorecesse na redução de doenças por com-
portamentos vívicos anti-higiênicos. Assim, fez-se uma
avaliação dos diferentes aspectos do desenvolvimento
da criança e, do processo saúde-doença, que mais aco-
metem a infância cuja reflexão resultou na construção
de materiais lúdicos, dinâmicos e criativos que serviram
de suporte para o despertar de uma infância saudável
através da própria consciência de cuidados. Além de in-
tensificar ações educativas oferecidas no processo de
cuidados infantis numa perspectiva pedagógica inter-
ativa. As histórias infantis revelaram que o trabalho pre-
ventivo realizado, propiciou uma estratégia de promoção

da saúde mais eficaz do que as tradicionalmente exe-
cutadas, uma vez que a sensibilização não é feita envol-
vendo apenas os pais das crianças, mas as próprias
crianças, tornando-as co-responsáveis pela sua condi-
ção de saúde. CONCLUSÃO: A presença ainda marcante
dos agravos na saúde infantil dados pela ausência de
condutas higiênicas adequadas ora em virtude da polí-
tica econômica que impõe aos cidadãos condições su-
bumanas de vida ora por falta de conscientização e
compreensão da importância de hábitos vívicos saudá-
veis, remonta numa necessidade de se estar geren-
ciando ações que possam conscientizar crianças sobre
a importância da adoção de bons hábitos já que é na in-
fância que ocorre a formação de conceitos e onde os
conhecimentos são sedimentados e transformados em
hábitos que nortearam suas condutas. Mesmo havendo
precariedade na vida sócio-econômica das pessoas,
estas muito podem fazer para, reduzir as incidências de
doenças ocasionadas por falta de cuidados com o corpo,
com a casa e com a alimentação apesar de não haver
um Programa de Saúde Preventiva que atenda todas as
necessidades de assistência. Entretanto, tanto agentes,
quanto familiares, identificaram a necessidade de se
criar novas estratégias e políticas de saúde que garan-
tam uma assistência mais abrangente que não se res-
trinja apenas à assistência médico-hospitalar, mas, que
extravase as instituições hospitalares agregando valor
ao trabalho e contanto com ações de instituições esco-
lares, sociais e familiares. Portanto, pode-se perceber a
importância do conhecimento mais aprofundado sobre
a infância, o desenvolvimento da criança, sobretudo os
riscos e problemas médicos envolvidos na questão da
falta de higienização para aumentar a qualidade no aten-
dimento, conscientizar e adquirir a confiança das crian-
ças e seus familiares auxiliando-os no processo de uma
convivência familiar, pessoal e social saudável. 

GENTE PEQUENA DE GRANDE ATITUDE

ANDRESA LARA RAMOS1

JULIANA DOS SANTOS2

JACQUELINE DAMASCENO BARROS3 

DIRLEI MULINARI. DONATELI

FERNANDA MARCHEZI BONO 

  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. 245-246

SE
SS

ÃO
 P

ÔS
TE

R
SA

ÚD
E 

DA
 C

RI
AN

ÇA
SE

SS
ÃO

 P
ÔS

TE
R

SA
ÚD

E 
DA

 C
RI

AN
ÇA

245



REFERÊNCIAS
Ariés, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2
ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.

BEHMAN, R. E.; KLIEGMAN, R. M.; JENSON, H., B. Nelson
Tratado de Pediatria. Ed. 16. Rio de Janeiro: Guanabara Ko-
ogan S.A., 2002.

KLOETZEL, Kurt. Temas de saúde: Higiene física e do am-
biente. São Paulo: EPU, 1980.

MARCONDES, Ayrton César. Programas de saúde. 3 ed..
São Paulo: Atual, 1991.

OLIVEIRA, Valdemar de. Higiene e Puericultura. 27 ed. Edi-
tora do Brasil S/A.

AUTORES
1 Aluna do Curso de Enfermagem do Centro Universitário
São Camilo- Es, Cachoeiro de Itapemirim.
2 Centro Universitário São Camilo - ES - Cachoeiro de Itape-
mirim
3 Professora Responsável pelas disciplinas.

SESSÃO PÔSTER
SAÚDE DA CRIANÇA

SESSÃO PÔSTER
SAÚDE DA CRIANÇA

246

  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. 245-246



INTRODUÇÃO: O presente estudo é um subprojeto do
projeto de pesquisa intitulado ”Impacto do Hospital Dia
Pediátrico na Qualidade de Vida da Criança e do Adoles-
cente no Município do Rio de Janeiro: Contribuição da
Enfermagem para o SUS”. O interesse pela realização
deste subprojeto surgiu a partir do conhecimento do pro-
jeto supracitado aliado ao conhecimento adquirido du-
rante a Disciplina Atenção à Saúde da Criança,
ministrada pelos professores do Departamento Materno-
Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/ UNIRIO e
está vinculado ao Núcleo de Pesquisa, Experimentação,
Estudo na Área da Saúde da Mulher e da Criança – Nu-
PEEMC da referida escola. No Hospital Dia a criança e
sua família são atendidas como cidadãos, onde há preo-
cupação não somente em atender aos aspectos patoló-
gicos, mas considerar as questões sociais, éticas e
estéticas que transpregnam suas vidas. Selecionamos
como Objeto de Estudo: o impacto das estratégias im-
plementadas pelos profissionais de saúde do Hospital Dia
Pediátrico na melhoria das condições de saúde da
criança e do adolescente na ótica do cuidador. E traça-
mos como OBJETIVOS: Conhecer as estratégias imple-
mentadas pelos profissionais de saúde do Hospital Dia
Pediátrico; Analisar as estratégias utilizadas pelos pro-
fissionais de saúde do Hospital Dia Pediátrico na melhoria
das condições de saúde da criança e do adolescente;
Avaliar o impacto das estratégias utilizadas pelos profis-
sionais de saúde do Hospital Dia Pediátrico na melhoria
das condições de saúde da criança e do adolescente.
METODOLOGIA: Estudo de abordagem qualitativa, des-
critiva e exploratória, sendo desenvolvido no Hospital Ser-
vidores do Estado e no Instituto Fernandes Figueira,
localizados no município do Rio de Janeiro, que possuem
assistência à criança/adolescente na modalidade Hospital
Dia Pediátrico. Os sujeitos do estudo são os cuidadores
principais das crianças e adolescentes. Utiliza-se como
instrumento para a produção de dados a entrevista semi-
estruturada com os cuidadores. Este se refere ao grau
de satisfação quanto ao atendimento no Hospital Dia Pe-
diátrico e seu impacto na qualidade de vida da clientela.

O estudo está normatizado dentro da Resolução CNS
196/96. RESULTADOS: Até o momento foram realizadas
treze entrevistas com os cuidadores das crianças e ado-
lescentes. Assim identificamos que a idade dos cuidado-
res varia entre 23 e 50 anos, e a das crianças entre 2
meses e 11 anos. O grau de escolaridade está compre-
endido entre o analfabetismo e Nível Superior Completo,
onde um dos entrevistados relata não ter estudado, qua-
tro dizem ter o Ensino Fundamental incompleto e apenas
um completo, um dos entrevistados informa estar cur-
sando o primeiro ano do Ensino Médio, cinco declaram
ter concluído o Ensino Médio e apenas um apresenta
Nível Superior completo. Sete das crianças estão devi-
damente matriculadas na rede de ensino, de acordo com
a escolaridade, quatro ainda não estudam devido à idade
e duas não estudam. Dentre os treze entrevistados ape-
nas um gozava de atividade trabalhista, sendo este o
único entrevistado do sexo masculino, o pai, e uma das
entrevistadas informa estar aposentada, sendo esta a avó
da criança. A renda familiar varia entre 380 e 2.280
reais. Quando perguntados a respeito do atendimento
prestado ao seu filho pelos profissionais de saúde que
trabalham no Hospital Dia Pediátrico, todos os entrevis-
tados relataram satisfação com o atendimento. Quanto à
pergunta que visava identificar se houve alguma melhoria
após o acompanhamento pelo Hospital Dia Pediátrico da
Instituição, com exceção de um entrevistado que não
pode responder a esta pergunta, pois era a primeira vez
que a criança estava sendo acompanhada especifica-
mente pelo serviço de Hospital Dia, foi identificado que
em todos os casos houve uma melhoria do quadro.
Quando abordados se existe alguma necessidade que
ainda não é contemplada pela Instituição e que eles jul-
gam necessário para o melhor atendimento à criança ou
adolescente, com exceção de uma entrevistada que re-
latou sentir falta de mais atividades lúdicas para as crian-
ças, todos os entrevistados responderam que a
instituição tem contemplado as necessidades das crian-
ças e de seus respectivos cuidadores, porém também foi
percebida por um dos entrevistados a falta de um Enfer-
meiro exclusivo para o Hospital Dia, já que o Enfermeiro
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que lá trabalha presta assistência a todo o setor de Pe-
diatria. CONCLUSÃO: As entrevistas realizadas até o mo-
mento nos indicam que a modalidade de atendimento de
Hospital Dia Pediátrico, através do reconhecimento e
compreensão da definição de Promoção da Saúde, tem
sido uma alternativa para o acolhimento e tratamento de
crianças com patologias cuja hospitalização seria desne-
cessária, contribuindo para uma abordagem mais huma-
nizada, respeitando a individualidade dos usuários,
garantindo a qualidade na assistência e nos serviços vol-
tados a área pediátrica.
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INTRODUÇÃO. O presente estudo é fruto da reflexão de en-
fermeiras docentes e assistenciais, lidando na prática coti-
diana com crianças, adolescentes e suas famílias, em
hospitais públicos no município do Rio de Janeiro. Nestes
constatamos a necessidade de avançar para a inserção de
um novo paradigma que privilegie a re-significação da as-
sistência à saúde da criança dependente de tecnologia.
Assim, vislumbramos o Hospital Dia Pediátrico (HDP) como
cenário privilegiado, objetivando qualidade de vida e a re-
dução das re-internações por causas evitáveis, à que são
submetidas esta clientela. A estratégia HDP possibilita as-
sistência especializada para a resolutividade de intercorrên-
cias ou terapêuticas que não necessitam de internação
hospitalar tradicional. Temos como base para a discussão,
a implantação efetiva dos princípios da universalidade e
eqüidade, para consecução do SUS. Ensejamos demonstrar
que é preciso avançar para a mudança do modelo biologi-
cista, ainda hegemônico nos hospitais, para um novo para-
digma que privilegie a multidimensionalidade das
necessidades dos clientes, com ênfase no enfoque da pro-
moção da saúde. Pretende-se produzir e aplicar conheci-
mento, visando à qualidade da assistência à saúde da
população, em particular crianças, adolescentes e suas fa-
mílias. A avaliação da qualidade de vida foi implementada
englobando as dimensões: física, psíquica e social. As en-
fermeiras pediatras nas últimas décadas vêm privilegiando
uma filosofia de atenção à saúde centrada nas necessida-
des da criança e sua família, com ênfase nos determinantes
do processo vida-morte. Com base no exposto delimitamos
como OBJETIVOS do estudo: identificar as unidades públi-
cas de saúde prestadoras de assistência à criança/adoles-
cente na modalidade Hospital Dia no município do Rio de
Janeiro; elencar as competências estabelecidas em cada
Hospital Dia Pediátrico implantado no município; e analisar
as estratégias implementadas pelos profissionais de saúde
do Hospital Dia pediátrico, visando a melhoria da quali-
dade de vida da criança, adolescente e família. METODO-

LOGIA.Trata-se de um estudo realizado com subvenção da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Ja-
neiro (FAPERJ). Utilizamos a abordagem qualitativa, descri-
tiva e exploratória; os dados foram produzidos em seis
instituições públicas de saúde, localizadas no município do
Rio de Janeiro, que possuem Hospital Dia Pediátrico. Os
sujeitos do estudo são profissionais de saúde que prestam
assistência nos cenários acima referidos e os cuidadores
das crianças e adolescentes atendidos. O instrumento para
produção de dados foi a entrevista semi-estruturada. RE-
SULTADOS. De um total de 52 (100%) unidades públicas de
saúde, encontramos seis (11,5%) que se enquadraram
como amostra do estudo, a saber: Hospital dos Servidores
do Estado (HSE), Instituto Nacional de Câncer (INCA), Insti-
tuto Fernandes Figueira (IFF), Instituto de Pediatria e Pue-
ricultura Martagão Gesteira (IPPMG), Hospital Universitário
Gafrée Guinle (HUGG) e Hospital da Lagoa (HL). Quanto ao
atendimento prestado evidenciou-se que: no HSE são aten-
didos crianças e adolescentes portadores de HIV/AIDS e
imunodeficiências primárias; INCA: crianças e adolescentes
submetidos a transplante de medula óssea; IFF crianças e
adolescentes para procedimentos em cirurgia pediátrica e
assistência a pacientes ostomizados; HUGG e HL atendem
crianças e adolescentes portadores de HIV/AIDS; IPPMG e
HL atendem a crianças e adolescentes para procedimentos
em cirurgia pediátrica. Evidenciamos que o foco do cuidado
é na pessoa, coletividade e suas necessidades e envolve
saberes e tecnologias diferenciadas em cada cenário do
estudo. Há um compromisso dos profissionais em assistir
visando à transformação da realidade da criança-família
para melhor qualidade de vida. Nos HD(s) que atendem a
pacientes cirúrgicos, a curta permanência dos clientes leva
a uma assistência que visa sanar uma necessidade ime-
diata da criança, ou seja, a realização de cirurgias eletivas
de pequeno porte. As demais instituições estudadas visam
suprir as necessidades da criança e família, no que tange
aos aspectos da patologia, bem como identificar as ques-
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tões sociais que possam interferir no processo de trata-
mento. São realizadas ações voltadas para a educação em
saúde, cuja implementação pode ser feita de forma siste-
mática ou assistemática, estando na dependência de re-
cursos humanos e infra-estrutura disponíveis. Nestas,
destacamos a atuação dos enfermeiros como mediadores
no processo de empoderar a criança-adolescente e família
visando a qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO: As doenças respiratórias (DR) tanto agudas
quanto crônicas são importante causa de morbimortali-
dade. No mundo, crianças menores de 5 anos moradoras
em áreas urbanas, apresentam em torno de 4 a 6 episó-
dios de infecção respiratória aguda (IRA) por ano, en-
quanto em áreas rurais, a freqüência é de
aproximadamente 2 a 4 episódios por criança/ano,  inde-
pendente do nível de desenvolvimento da região(1). A
maior parte desses casos são infecções autolimitadas do
trato respiratório superior.  Porém, os casos que culminam
com internação afetam mais frequentemente crianças de
países em desenvolvimento, principalmente por pneumo-
nia(2). No Brasil as DR foram responsáveis por aproxima-
damente 16% de todas as internações sendo 50% delas
devido à pneumonia(3). Porém, em grupos mais vulnerá-
veis como as crianças, as DR compreendem mais de 50%
das internações hospitalares. Além das doenças agudas,
as crônicas têm apresentado relevância pelo aumento da
prevalência no Brasil e no mundo. Nesse grupo, destaca-
se a asma, cuja prevalência média no Brasil é de 20,0%
(4), acima da média de outros países da América Latina e
um dos mais altos do mundo.  Aproximadamente 5 a 10%
dos casos de asma são considerados graves, podendo re-
querer internação. Os fatores de risco para internação
hospitalar por DR incluem: exposição a poluentes ambien-
tais(5), especialmente o tabagismo, a  aglomeração domi-
ciliar, déficit no estado nutricional, sazonalidade climática,
esquemas de imunização incompletos, baixa condição
sócio-econômica e exposição a agentes biológicos, como
o pólen. Tais fatores atingem principalmente os indivíduos
nos extremos de idade, como crianças menores de 5 anos
ou idosos maiores de 65 anos. A exposição a poluentes
ambientais é uma situação particularmente problemática
em  alguns municípios do Estado de Mato Grosso, espe-
cialmente naqueles que fazem parte da área considerada
“arco do desmatamento”, ou estão sob a influência de po-
luentes gerados nessa área. Além disso, o crescimento
das fronteiras agrícolas no Estado e o aumento da área
cultivada de cana-de-açúcar podem contribuir para au-
mento da poluição do ar. OBJETIVO: Analisar a sazonali-
dade climática das internações hospitalares por doença

respiratória (DR) em crianças em Mato Grosso segundo
microrregião de residência. MATERIAL E MÉTODO: Estudo
transversal da morbidade hospitalar por DR em crianças
menores de 15 anos de idade segundo microrregião de
residência, Estado de Mato Grosso no ano de 2005. Os
dados foram obtidos do sistema de informações hospita-
lares do sistema público de saúde brasileiro (SIH/SUS). As
estimativas populacionais foram obtidas do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística. Para o cálculo das taxas
de internação excluiu-se o período neonatal (recém nas-
cidos até 28 dias de vida).  RESULTADOS: A taxa de inter-
nações por doenças respiratórias no grupo etário
estudado variou de  70,1/1000 crianças em Tangará da
Serra a 10,1/1000 em Alto Guaporé. Quando agrupadas
em quartis, 25% das microrregiões do Estado apresenta-
ram taxas de internação de 14,8/1000 crianças, 50%
23,3/1000 e 75% taxas de 36,0/1000. Somente duas (2)
microrregiões ficaram acima do percentil 75: Tangará da
Serra, com taxa de internação de 70,1/1000 e Canarana,
cuja taxa de internação foi de 64,6/1000. A proporção de
internações por DR no Estado variou de 0,46% em Alto
Araguaia a 14,58% em Tangará da Serra. A proporção de
internações em Tangará da Serra nesse ano foi maior in-
clusive que a proporção de internações por esta causa na
microrregião de Cuiabá, que concentra a maior proporção
da população nessa faixa etária. No período da seca (maio
a outubro) houve 13% mais internações por DR no Estado
que no período da chuva (novembro a abril), porém há
grande variação entre as microrregiões. As microrregiões
do Parecis, Alto Araguaia, Canarana e Norte Araguaia
apresentaram menor razão de internações seca/chuva,
enquanto as demais apresentaram maior razão
seca/chuva. Destaca-se a microrregião de Alto Guaporé,
em que as internações no período da seca foram mais de
200% acima do período da chuva. CONCLUSÃO: As mi-
crorregiões de Tangará da Serra e Canarana apresenta-
ram  elevadas taxas de internação por DR, portanto, é
coerente investigar e monitorar os fatores de risco am-
bientais para a saúde humana nessas áreas, bem como
naquelas onde a proporção de internações aumenta muito
no período da seca.

ANÁLISE DAS INTERNAÇÕES POR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 
EM MENORES DE 15 ANOS SEGUNDO MICRORREGIÃO 
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Escolas de ensino fundamental têm como principal função
preparar cidadãos da nação para o futuro, recorrendo aos
elementos que se fizerem necessários para efetivar uma
boa formação de indivíduos aptos a cumprirem com seus
direitos e deveres. Visando contribuir com a escola na for-
mação desses futuros cidadãos o Programa de Saúde da
Família (PSF) emerge como recurso valioso colaborando
com a comunidade escolar no sentido de preparar crianças
e adolescentes para alcançarem, frente a suas condições
sócio-econômicas, as melhores condições de vida e saúde.
Há muito se afirma que milhões de crianças que freqüen-
tam escolas arcarão com o futuro do Brasil, das escolas
emergem cidadãos que enfrentarão problemas pessoais,
familiares, sociais e políticos nacionais e internacionais.
Cabe ao adulto ajudar escolares a alcançarem um melhor
nível de saúde, oferecendo-lhes uma base sólida sobre a
qual poderão construir uma vida útil e feliz. Consideramos
que a proposta de promoção à saúde do Ministério da
Saúde possibilita a reflexão acerca da construção de práti-
cas que colaborem para edificação e desenvolvimento de
hábitos saudáveis, indivíduos responsáveis, autônomos e
conhecedores de seus direitos - políticos, econômicos e so-
ciais à saúde (LEONELLO, L’ABBATE, 2006), que também
deve ser uma realidade para crianças freqüentadoras de
escolas de ensino fundamental da rede pública de ensino.
Reconhecer a abrangência dos processos de saúde e do-
ença no contexto escolar contribui para o redirecionamento
de questões associadas ao crescimento e desenvolvimento
e à própria aprendizagem do sujeito em idade escolar, per-
mitindo a compreensão das relações entre condições de
vida e saúde, estilos de vida e bem viver. Conceber saúde
para além dos fatores biológicos, como fenômeno expresso
de diferentes formas em distintos sujeitos exige formas al-
ternativas e diversas de abordagem, a depender dos fatores
determinantes que requerem compreensão ampliada do
processo saúde doença. Na escola, tal situação implica na
opção pela construção de relações interpessoais mais so-
lidárias e por maior e melhor integração com o meio. Neste
estudo objetivamos realizar uma reflexão acerca do papel
do enfermeiro de unidades de PSF no âmbito da educação
em saúde realizada em escolas públicas de ensino funda-

mental. Para tanto realizamos uma revisão de literatura
acerca do que é o PSF buscando a compreensão das dife-
rentes possibilidades de intervenção a serem realizadas a
nível comunitário. Realizamos um levantamento bibliográ-
fico em torno da temática educação em saúde e articula-
mos aos apontamentos realizados durante a prática
desenvolvida no ensino de graduação em enfermagem com
acadêmicos da disciplina Sexualidade e Reprodução Hu-
mana da Faculdade de Enfermagem da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso. A saúde é um dos temas transversais
propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Minis-
tério da Educação (PCN/MEC), um direito fundamental do
cidadão. A escola deve orientar seus estudantes acerca de
noções básicas de higiene e saúde, reforçando a idéia de
que cada indivíduo deve ser responsável por seu próprio
bem-estar, sendo para tanto, fundamental que temáticas
como uso de álcool e drogas, transmissão de doenças se-
xuais e SIDA e a gravidez adolescente sejam objeto de re-
flexões dentro do espaço escolar (SÃO PAULO, 2006).
Frente a essa necessidade, o PSF entendido como estraté-
gia de reorientação da prática assistencial, operacionalizada
mediante a implantação de equipes multiprofissionais em
unidades básicas de saúde, onde as equipes são respon-
sáveis pelo acompanhamento de um número definido de
famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada
(BRASIL, 2004) requer a ampliação desta visão favorecendo
que unidades de PSF estabeleçam inter-relações com os
demais serviços sociais oferecidos a comunidade local. As
equipes devem implementar ações de promoção à saúde,
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos
mais freqüentes, e na manutenção da saúde da comuni-
dade local. A responsabilidade pelo acompanhamento das
famílias coloca para as equipes a necessidade de ultrapas-
sar os limites definidos para a atenção básica no contexto
do Sistema Único de Saúde. Ampliar o objeto de intervenção
no PSF para além do âmbito individual e clínico requer mu-
danças na atuação e na organização do trabalho em saúde,
demandando alta complexidade de saberes. Cada profis-
sional deve desempenhar sua profissão em um processo
de trabalho coletivo, cujo produto deve ser fruto de trabalho
com contribuição das diversas áreas profissionais ou de
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conhecimento (SILVA e TRAD, 2005). Espera-se que inte-
grantes das equipes sejam capazes de “conhecer e analisar
o trabalho, verificando as atribuições específicas e do
grupo, na unidade, no domicílio e na comunidade, como
também compartilhar conhecimentos e informações” (BRA-
SIL, 2001: 74). O enfermeiro como elemento central da
equipe emerge como elemento capacitado para realização
da necessária articulação com os membros da comunidade
local e instâncias sociais existentes de forma a otimizar os
espaços de integração da comunidade buscando a capaci-
tação das lideranças e moradores em questões relativas a
promoção da saúde da comunidade. Desta forma, a escola
de ensino fundamental se apresenta como campo fértil para
o desenvolvimento de ações de promoção à saúde através
da instituição de práticas de educação em saúde junto a
crianças e adolescentes, que serão responsáveis pelo futuro
não somente da comunidade local como também do estado
e país. Com base nos elementos da literatura visitada e da
prática desenvolvida juntamente com os acadêmicos da
disciplina sexualidade e reprodução humana foi possível
constatar que a escola de ensino fundamental, enquanto
ambiente voltado para a formação de futuros cidadãos, é
um espaço essencial a ser utilizado em práticas de educa-
ção em saúde, visando  mudanças de comportamentos e a
formação de indivíduos inseridos e ativos na comunidade e,
principalmente, conscientes de seus direitos de cidadania.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O cuidar é uma ação de enfer-
magem que deve ser discutida e amplamente utilizada
como um modo de fazer que aproxima o profissional do
cliente no cotidiano intra ou extra-institucional. Valorizar o
cuidar, diferencial que marca a atitude do enfermeiro, é
rever aspectos e ou concepções teóricas que dão uma to-
nalidade especial ao agir deste profissional. Desse modo, o
cuidar em enfermagem pautado na dimensão ética, foco
central deste estudo, tem sido abordado em diferentes pes-
quisas nos permitindo avançar na perspectiva da compre-
ensão desse cuidar na sua dimensão existencial pelas
características e abertura de um pensar que perpassa pelo
mundo da vida de todos os envolvidos. Neste, a vivência é
o dado de significação que nos leva ao sentido da ação de
cuidar a partir dos significados atribuídos pelos profissionais
e ou pelos clientes/usuários do sistema de saúde. Assim, o
sentido da ação de cuidar só é captado pelos significados
expressos pelo profissional através da linguagem como um
dado vivencial carregado de valores e de modos de perce-
ber e se inserir no mundo. Esse cuidar que se constitui na
existencialidade é fundamentalmente intersubjetivo e nos
remete ao homem como um sujeito de participação ativa no
processo, relacionando-se e interrelacionando-se em prol
de um cuidar que atenda aos princípios da bioética e que
permite aos sujeitos envolvidos agirem com autonomia, be-
neficência, não maleficência e justiça. Precisamos nos de-
bruçar sobre estudos que possam nos levar à
compreensão, na atualidade, do que se passa nos cenários
da prática profissional para que os princípios preconizados
desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos sejam
atendidos. Nesse sentido, o objeto deste estudo é a com-
preensão do significado da equipe de enfermagem sobre o
cuidar ético e sua relação com a construção da cidadania,
em Unidades de atenção à saúde de crianças. Assim, o OB-
JETIVO caracteriza-se por apreender o significado do cuidar
ético na perspectiva da construção da cidadania no con-
texto da atenção à criança. A captação do modo de agir dos
profissionais de enfermagem pode nos levar a entender o
que se passa no cotidiano profissional no que se refere aos
aspectos relacionados ao saber técnico-científico e à prá-
tica de um cuidado ético que valorize o cidadão criança e

sua família. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo explo-
ratório, utilizando a abordagem qualitativa de tipo fenome-
nológico cuja adequação se dá pela busca da apreensão
do significado que se insere na ação de cuidar das crianças
no cotidiano da assistência. Para tanto, a abordagem feno-
menológica da sociologia de Alfred Schutz será o caminho
metodológico a ser percorrido para a captação do objeto
de estudo. Assim, para Schutz a ação é entendida como
uma conduta humana conscientemente projetada pelo ator
envolvendo uma conduta voluntária e intencional. (RODRI-
GUES, 1998) Ação social esta que deve ser entendida
desde uma relação interpessoal eu e tu. Para tanto, a base
é sempre uma relação social onde duas ou mais pessoas
estão presentes na atitude do dia a dia, estabelecendo uma
ação que tem um significado de natureza subjetiva. Neste
estudo, a preocupação central é captar o sentido que o
agente da ação – os integrantes da equipe de enfermagem
da área de saúde da criança – atribui ao cuidar ético, não
como algo que se dá de forma isolada, mas na relação di-
reta com sua situação biográfica. Assim sendo, cabe ressal-
tar que o mundo da vida cotidiana é o cenário das
experiências vivenciadas com a ação de cuidar de crianças
que tem como estrutura fundamental o caráter ético. É um
mundo pressuposto, que já existia de maneira ordenada,
no qual o agir profissional está diretamente relacionado à
familiaridade dos objetos que se constituem na tipicidade,
isto é, naquilo que há de comum nesse agir. Desse modo,
a fenomenologia nos aponta para um cuidar que na sua
complexidade se constitui em uma ação social caracteri-
zada pela interação e intersubjetividade como algo que deve
ser vivido na sua autenticidade. Nesse sentido, o profissio-
nal realiza a sua ação tendo por base a sua situação bio-
gráfica que se constitui na totalidade de suas experiências
que vão se sedimentando ao longo do curso de sua existên-
cia concreta. O estudo será realizado em Unidades de aten-
ção à criança de um Hospital Universitário situado na cidade
do Rio de Janeiro. Para tanto, serão utilizados alguns pro-
cedimentos, tais como: obtenção das falas para transcrição
das vivências, transcrição das entrevistas, leitura atentiva e
construção do significado expresso pelos integrantes da
equipe de enfermagem que cuida de crianças acerca do
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caráter ético desse cuidar. As falas serão captadas através
da entrevista fenomenológica que segundo Capalbo citada
por Carvalho é um acontecimento com o qual me defronto
e que vai exigir de mim um novo posicionamento.
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Este trabalho teve como objetivo avaliar as ações de edu-
cação em saúde realizadas nas consultas de puericultura
e para adolescentes; e nas sessões informativas e de
orientações que abordavam os seguintes temas: planeja-
mento familiar, aleitamento materno, famílias cadastra-
das no Programa Bolsa Família e crianças em risco
nutricional. Além de avaliar os materiais disponíveis para
o desenvolvimento do trabalho educativo. Trata-se de um
estudo descritivo do tipo corte transversal, com aborda-
gem quantitativa, realizado nas seis Unidades Básicas de
Saúde da Família da região de saúde de Maruípe. Os
dados foram coletados entre os meses de abril e junho de
2007, por observação direta das atividades educativas
com grupos e durante as consultas. Nas atividades cole-
tivas observamos a carência de subsídios didático-peda-
gógicos, como folder e cartilhas, que auxiliassem os
profissionais no desenvolvimento dessas práticas educa-
tivas na perspectiva de uma metodologia participativa.
Pode - se observar ainda o despreparo de alguns profis-
sionais para o pleno funcionamento das atividades. Cons-
tatamos que em duas unidades os enfermeiros não
realizam consultas de puericultura, e que na maioria das
unidades não são desenvolvidas consultas específicas
para adolescentes.  Além disso, os achados deste estudo
revelam a pouca participação dessas Unidades na reali-
zação de atividades educativas sobre planejamento fa-
miliar voltadas para esse grupamento social. Acerca das
atividades educativas desenvolvidas para as famílias do
Programa Bolsa Família, assuntos relevantes como a im-
portância de comparecer as atividades educativas da uni-

dade, as condicionalidades em relação à educação e à
saúde das crianças e adolescentes foram abordadas na
maior parte das palestras. Em relação às atividades co-
letivas para crianças em risco nutricional, observou-se
que essas atividades são realizadas juntamente com as
famílias do Programa Bolsa Família. Concluiu-se que o
desenvolvimento das atividades de educação em saúde
na assistência as crianças e adolescentes merecem ser
priorizadas, planejadas e desenvolvidas com o objetivo
de promover mudanças de comportamentos, pela adoção
de práticas sistemáticas e participativas pela equipe mul-
tiprofissional da Estratégia Saúde da Família.
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O desenvolvimento humano é um processo de crescimento
e mudança em nível físico e também do comportamento
cognitivo e emocional ao longo da vida. Em cada fase, sur-
gem características específicas. Tais características foram
destacadas no presente trabalho, buscando enfatizar os fa-
tores de risco que acometem as crianças desde a faixa do
nascimento até aos cinco anos. A primeira fase de vida é
fundamental para o desenvolvimento e tem um impacto im-
portante na atuação social, psicológica e econômica da
criança. Nessa fase, ela precisa ser estimulada brincando,
cantando e falando, além de receber atendimento em
saúde, educação e apoio afetivo da sua família e de servi-
ços públicos competentes. Ë uma fase em que a criança
está exposta a diversos riscos, sejam eles relacionados a
acidentes domésticos ou a não prevenção de doenças, as
quais poderiam ser evitadas com a orientação da equipe
multiprofissional de saúde, com os pais e/ou responsáveis
pela criança, informando e conscientizando-os acerca da
importância da vacinação e prevenção de acidentes. O Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante os direitos
e deveres de cidadania a crianças e adolescentes. Ao longo
de seus capítulos e artigos, o Estatuto discorre sobre as po-
líticas referentes à saúde incluindo vacinação e aleitamento
materno, educação, adoção, tutela e questões relacionadas
a crianças e adolescentes, autores de atos infracionais. A
criança está habilitada a usar o olhar, a expressão facial e
o gesto para comunicar-se com os outros. Tem ela, tam-
bém, capacidade para discriminar, precocemente, os sons
da fala. A aprendizagem do código lingüístico se baseia no
conhecimento adquirido em relação a objetos, ações, locais,
propriedades, etc. Resulta da interação complexa entre as
capacidades biológicas inatas e a estimulação ambiental e
evolui de acordo com a progressão do desenvolvimento
neuropsicomotor. Cabe aos pais e aos familiares estimula-
rem o desenvolvimento da linguagem da criança. O pre-
sente trabalho busca destacar inclusive o dano causado ao
desenvolvimento da criança devido aos maus tratos e ne-
gligência por parte dos pais. O abuso infantil envolve não só
a negligência por parte do adulto em cuidar do bem-estar
da criança como também, comumente, envolve agressões
emocionais como xingamentos ou palavras que causam

danos psicológicos à criança, e/ou agressões de caráter fí-
sico como espancamento, queimaduras ou abuso sexual.
Super-proteção dos pais em relação à criança é também
uma forma de abuso infantil, embora à primeira vista não
o pareça, por possuir origens totalmente diferentes dos ou-
tros tipos de abuso. Dentro deste foco, o trabalho teve
como objetivo geral compreender as etapas do desenvolvi-
mento infantil, incluindo seus fatores determinantes e as
possíveis intercorrências desse período. Para alcançar tal
objetivo, buscamos: Enumerar as etapas do desenvolvi-
mento físico, intelectual, social, emocional e moral das
crianças. Explicar a influência da educação para o desen-
volvimento infantil e a sua importância desde o início da
vida.Identificar os fatores desencadeantes dos distúrbios
de linguagem mais relevantes na faixa etária em
questão.Relatar a trajetória da criação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), enfatizando a atuação do
Enfermeiro frente aos princípios regidos pelo mesmo. Des-
tacar a importância do aleitamento materno. Citar as prin-
cipais doenças que acometem as crianças desde o
nascimento até aos cinco anos, destacando os sintomas de
cada uma delas bem como a prevenção (vacina) e trata-
mento adequados. Descrever as vacinas que compõem o
calendário básico de vacinação da criança. Abordar as di-
ferentes formas de violência a que a criança está subme-
tida, desde violência física, abuso sexual e agressões
verbais, dentro e fora do ambiente domiciliar.Apontar os fa-
tores de risco no ambiente domiciliar que levam a aciden-
tes.Destacar as principais condutas do profissional de
enfermagem e suas atuações, que visam proporcionar uma
melhoria nas condições de vida e no bem estar da criança.
Para tanto, buscamos uma metodologia descritiva, envol-
vendo pesquisa bibliográfica, possibilitando um trabalho de
revisão literária fornecida por autores como BRUNNER,
SUDDARTH, KUHLMANN Jr., M., POLIT DF, HUNGLER BP,
MELSON, KATHRYN A. (et al) além de revistas  e boletins
científicos , como sites, a fim de destacarmos pontos rele-
vantes para compreensão acerca do tema e, através de lei-
tura sistemática, pudéssemos fundamentar a discussão e
elucidarmos os objetivos. Para discussão e possíveis su-
gestões, verificamos que a atuação do enfermeiro na saúde
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da criança é permeada pela construção de uma prática que
busca a mudança de modelo assistencial, sugerindo pro-
postas, introduzindo-se novas formas de compreensão e
de intervenção. Constitui-se um desafio ao enfermeiro in-
serido e comprometido com as novas propostas na área da
saúde da criança o desenvolver de um trabalho como eixo
integrador de suas ações, superando o modo tradicional de
ensinar e aprender, construindo um processo educativo a
partir de dados da realidade e da própria prática do trabalho
em saúde, privilegiando o seu enfrentamento como refe-
rência para a aplicação dos conhecimentos produzidos e
como base de reflexão que propicie a reconstrução das prá-
ticas de saúde em vigor.Concluímos que, somente, o con-
hecimento acerca do desenvolvimento infantil, incluindo os
fatores que interferem nesse processo, e a consciência de
nossos deveres de cidadãos e profissionais de saúde pro-
porcionarão um cuidado mais humanizado e digno para
essa clientela, o que ocasionarão muitas transformações
positivas beneficiando às futuras gerações.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O presente relato trata da cria-
ção e das atividades desenvolvidas por um grupo de tra-
balho que discute a sistematização da assistência de
Enfermagem ao cliente em reanimação cardiopulmonar
(GTRCP), no que diz respeito a pediátria e neonatologia. O
referido grupo é formado por enfermeiros de um Hospital
Universitário no Estado do Rio de Janeiro e surgiu diante
das dificuldades percebidas e vivenciadas pelos superviso-
res de enfermagem ao prestar assistência aos clientes em
estado crítico, na ausência do enfermeiro do setor. Mediante
o agravo do quadro e a evolução desses pacientes para a
parada cardiopulmonar, tais supervisores se deparam com
condições e condutas inapropriadas. Dentre essas, desta-
cam-se os recursos materiais insuficientes, o armazena-
mento dos equipamentos de forma descentralizada e a falta
de coordenação e habilidade técnica de alguns membros da
equipe multiprofissional durante a Reanimação Cardiopul-
monar (RCP). Desta forma, com o apoio da Coordenação
de Enfermagem, os supervisores reuniram-se no ano de
2004 para discutir estratégias que pudessem minimizar a
problemática.  Então se formou um Grupo de Trabalho com-
posto por enfermeiros com os objetivos de elaborar e/ou
aprovar condutas normativas e técnico-científicas referen-
tes ao planejamento e assistência de enfermagem ao
cliente em parada cardiopulmonar, avaliar as condutas im-
plementadas e realizar ensino e pesquisa nesta área. O
grupo entendeu que não deveria somente ser composto
pelo corpo de supervisores. Assim sendo, foram convidados
a participar do grupo, enfermeiros representantes de dife-
rentes Serviços do hospital. A partir de então o grupo traçou
como metas a realização do treinamento de toda a equipe
do hospital, bem como elaborar um manual de protocolo
de atendimento durante a Reanimação Cardiopulmonar em
crianças e neonatos. É sabido que o suporte de vida em
pediatria (SVP), consiste em realizar manobras de reanima-
ção cardiopulmonar com a finalidade de promover a manu-
tenção da vida. Os princípios básicos do SVP seguem os
padrões internacionais da American Heart Association
(AHA), os quais são adotados pela Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP). Uma das definições do processo de reani-
mação cardiopulmonar deixa claro que “[...] a ressuscitação

cardiopulmonar (RCP) é o conjunto de medidas que têm
como objetivo evitar ou reverter a morte prematura de pa-
cientes com as funções respiratória e circulatória ausentes
ou gravemente comprometidas” 1. A PCR súbita não é um
evento comum em crianças e geralmente é decorrente de
disfunções respiratórias e circulatórias resultantes de doen-
ças ou injúrias físicas, o que acaba culminando com insu-
ficiência cardiopulmonar e PCR em assistolia 2. O Ministério
da Saúde 3 aponta para as causas perinatais, a pneumonia
e a diarréia associadas à desnutrição como as principais
causas de morte no primeiro ano de vida, sendo merece-
doras de atenção e destaque. A violência urbana, a violência
doméstica, os acidentes domésticos e do trânsito, consti-
tuem-se em causas importantes de morbidade a partir
desse período. Inclusive, as violências e os acidentes juntos
constituem a segunda causa de óbitos infantis no quadro da
mortalidade geral brasileira 4. “Em crianças, a RCP está in-
dicada na parada cardiorrespiratória (PCR) e na bradicardia
com hipoperfusão (freqüência cardíaca menor que 60 ba-
timentos por minuto com sinais de choque sem melhora
com oxigenação adequada)” 1. Assim sendo, o profissional
que atua na área pediátrica, tem que estar preparado e trei-
nado para atender adequadamente a esta clientela. METO-
DOLOGIA: A partir da criação do grupo, durante o ano de
2005, seus integrantes obtiveram atualização e capacitação
nos Suportes Básico e Avançado de Vida. O grupo também
realizou um diagnóstico da situação, fazendo levantamento
do material existente nas unidades para o atendimento às
RCPs e identificando as dificuldades vivenciadas pela
equipe de enfermagem do hospital quanto à assistência du-
rante a RCP. Para a coleta de dados, foram utilizados dois
instrumentos: a entrevista semi-estruturada, e o formulário
com questões abertas. Mediante o diagnóstico situacional,
aconteceu o dimensionamento do material mínimo neces-
sário para o atendimento às RCPs e a redistribuição de al-
guns materiais disponíveis, além de uma oficina para
discutir o problema com os enfermeiros líderes  do hospital.
Em seguida ministrou curso focando as ações prioritárias de
enfermagem durante a RCP em crianças. Em 2006, o grupo
repetiu o treinamento com os auxiliares de enfermagem do
serviço de clínica e estendeu o treinamento aos auxiliares
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de enfermagem da cirúrgica, já baseado no novo consenso
da AHA, divulgado no final de 2005. Em 2007, o grupo de-
dicou-se à elaboração de um manual voltado para a reali-
dade interna do hospital que se encontra na fase de revisão
final e tem como objetivos abordar a padronização dos ma-
teriais e equipamentos e o cuidado com os mesmos e di-
vulgar os protocolos de reanimação para crianças e recém
nascidos, segundo as recomendações da AHA, para os tra-
balhadores de Enfermagem. Para 2008, o grupo objetiva
realizar a reciclagem dos profissionais já treinados e realizar
treinamento específico para as áreas pediátricas. As ações
prioritárias de enfermagem diante da PCR em Pediatria ba-
seiam-se no conhecimento e no reconhecimento de inúme-
ros fatores que pertencem ao universo pediátrico. A
realização correta das manobras de RCP e a escolha do
material adequado à faixa etária na realização do atendi-
mento é de extrema importância. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O presente estudo diz respeito
ao significado do cuidado familial da criança hospitalizada
na perspectiva do profissional de enfermagem. A aproxi-
mação ao tema se deu na medida em que na atuação pro-
fissional em uma unidade de internação pediátrica de um
hospital universitário, onde o alojamento conjunto pediátrico
é um fato, observamos o papel e a participação do familiar
no cuidado prestado à criança hospitalizada. Percebemos
que a equipe de enfermagem não possui clareza do papel
deste familiar que, em alguns momentos, acaba realizando
as atribuições da enfermagem. Surgiu, então, o desejo de
estudar este assunto sob a ótica do profissional de enfer-
magem, tendo como foco a questão da inclusão do cuidado
familial na assistência à criança hospitalizada. O cuidado
familial é um conceito amplo e complexo baseado nos es-
tudos de Ingrid Elsen. Assim sendo, Elsen (2004, p.19-20),
afirma “ser a família um sistema de saúde para seus mem-
bros, sistema este do qual fazem parte um modelo explica-
tivo de saúde-doença, ou seja, um conjunto de valores,
crenças, conhecimentos e práticas que guiam as ações da
família na promoção da saúde de seus membros, na pre-
venção e no tratamento da doença”. Neste sentido, a valo-
rização da relação criança-família tem o seu marco com a
publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA –
Lei Federal nº. 8.069/90) que em seu artigo 12 diz que \“Os
estabelecimentos de atendimento à saúde deverão propor-
cionar condições para a permanência em tempo integral
de um dos pais ou responsável, nos casos de internação
de criança ou adolescente”.(BRASIL, 1990). Mesmo diante
do destaque da criança como um ser que é único e que
pertence a uma família que também é única, percebemos
que conflitos ainda existem. Embasadas na vivência, come-
çamos a indagar pelos motivos que fazem com que estes
conflitos permaneçam ainda na atualidade. A partir de
então, definimos as seguintes questões norteadoras: “Qual
o significado do cuidado familial para o profissional de en-
fermagem?” e “Será que o profissional de enfermagem in-
clui o cuidado familial no planejamento diário da assistência
à criança hospitalizada?”. Com base nestas questões, o es-
tudo tem como objeto o significado do cuidado familial da
criança hospitalizada para o profissional de enfermagem.

Tendo em vista o objeto a ser estudado, temos como OB-
JETIVOS: “Analisar a dinâmica do cuidado nas unidades de
internação pediátricas, na perspectiva dos profissionais de
enfermagem” e “Apreender o típico da ação do profissional
de enfermagem quanto ao cuidado familial da criança hos-
pitalizada”. Pretende-se, com o estudo contribuir para a
produção científica sobre esta temática e na sedimentação
do conhecimento e no Grupo de Pesquisa CNPq Cuidando
da Saúde da Criança e Adolescente da Faculdade de Enfer-
magem da UERJ.  Além disto, contribuir para o ensino dos
alunos de graduação e pós-graduação em enfermagem.
METODOLOGIA: O presente estudo será do tipo descritivo,
de natureza qualitativa, segundo o referencial teórico-me-
todológico da Fenomenologia. Entendendo que o cuidado
familial acontece no mundo da vida, através das relações
sociais.  Desta forma, a Fenomenologia Sociológica de Al-
fred Schutz se apresenta como o caminho que permitirá al-
cançar os objetivos propostos. Assim sendo, o pesquisador
deve buscar compreender o fenômeno através das descri-
ções das experiências dos sujeitos da pesquisa através da
entrevista fenomenológica a fim de obter a descrição do fe-
nômeno que se constitui no objeto deste estudo. A entre-
vista fenomenológica não é um procedimento mecânico e
sim um encontro social, onde “[...] o sujeito, ao reportar-se
sobre algo, nos traz à tona a sua história de vida, colocando
o seu passado e o seu futuro no presente, aqui e agora”
(RODRIGUES & BARBOSA, 2003, p.350). Assim sendo, as
entrevistas serão guiadas pelas seguintes perguntas: “O
que você tem em vista no cuidado diário durante a interna-
ção da criança?” e “O que você tem em vista quando insere
o familiar no cuidado diário durante a internação da
criança?”. Os depoimentos serão gravados e transcritos na
medida em que forem obtidos.  Após a transcrição, o ma-
terial será analisado, com vistas à categorização. A busca
dar-se-á tendo em vista o invariante, isto é, quando os de-
poimentos atingirem a saturação, ou seja, quando houver
repetitividade, as entrevistas poderão ser encerradas. O ce-
nário do estudo será um hospital especializado no atendi-
mento infantil, localizado no município do Rio de Janeiro, o
qual cumpre a determinação do ECA no que diz respeito à
permanência do familiar durante a internação da criança.
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Os sujeitos serão os profissionais de enfermagem de nível
médio e universitário que atuam nas unidades de interna-
ção pediátricas da referida instituição, segundo o critério
da espontaneidade, ou seja, todos os profissionais de en-
fermagem, sem distinção de categoria, que demonstrarem
interesse e desejo em participar poderão ser sujeitos da
pesquisa. O estudo será desenvolvido de acordo com as
determinações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde do Ministério da Saúde, que preconiza as Diretri-
zes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo
Seres Humanos (BRASIL, 1996).  O projeto será encamin-
hado para a apreciação do Comitê de Ética da instituição
escolhida. Aos sujeitos serão garantidos o anonimato e par-
ticipação por livre e espontânea vontade, mediante a assi-
natura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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INTRODUÇÃO: O acidente ocorre independente da von-
tade humana, por uma ação repentina e rápida de uma
forma externa. Acidentes são as principais causas de
mortalidade na infância. No que tange aos domésticos
que mais acomete as crianças, a queimadura é que
mais se destaca (SCHMITZ, 2005). A queimadura,
quando extensa e profunda, representa uma das formas
mais graves e complexas de traumatismo ao indivíduo.
Com ela podem surgir graves alterações como: metabó-
licas, hormonais e imunológicas,  e levar o indivíduo a
óbito(WONG,1999). As lesões por queimaduras são a
terceira causa de morte acidental em todas faixas etá-
rias; 75% dessas lesões resultam da ação da vítima e
ocorrem no ambiente domiciliar de acordo com dados
da National  BurnInformation Exchange Apud BLACK
1996. OBJETIVO: Levantar o índice de morbidade cau-
sada por queimaduras em relação a todo território bra-
sileiro no período de 2002 à 2007. METODOLOGIA: Esta
pesquisa caracteriza-se como epidemiológica, docu-
mental e descritiva. Inicialmente, realizamos uma pes-
quisa bibliográfica sobre o tema e em seguida
apuramos o número de casos de queimaduras entre a
faixa etária de 1 a 4 anos de idade no território brasi-
leiro utilizando o sistema de informação do Ministério
da Saúde: DATASUS (http://www.datasus.gov.br). Esta
investigação cobriu o período de janeiro de 2002 a maio
de 2007. Os dados obtidos foram tabulados e organiza-
dos para discussão/apresentação utilizando parâmetros
de estatística descritiva. RESULTADOS: Registrou-se no
período estudado, um total de 34.026 casos de morbi-
dade hospitalar por queimaduras em âmbito nacional.
Observando-se uma incidência na Região Nordeste de
12.868 casos, que compreendem 38% do total; na Re-
gião Sudeste 10.637 (31,26%) casos; na Região Sul
4.637 (13,62%) casos; na Região Centro-oeste 3.491
(10,25%) casos; e por fim a Região Norte com 2.393
(8%) casos. DISCUSSÃO: Os dados obtidos demonstram

que no Brasil ainda há uma alta incidência de morbi-
dade hospitalar infantil em função de queimaduras, com
destaque para as Regiões Nordeste e Sudeste. Quei-
maduras podem ser causadas por agentes químicos e
físicos que agem no tecido de revestimento do corpo
humano, podendo destruir parcialmente ou totalmente
a pele e seus anexos e até atingir camadas mais pro-
fundas, como tecidos subcutâneos, músculos, tendões
e ossos (MENEZES & SILVA, 1988). No entanto, é pos-
sível prevenir não permitindo que as crianças se apro-
ximem de objetos quentes, não deixando-as próximas
de panelas quentes em livre acesso, evitar brincadeiras
com uso de fogos e aparelhos elétricos, entre outros
(SCHMITZ, 2005). Evidenciando as palavras de Ca-
margo et al. (2001), os acidentes tendem a ocorrer mais
freqüentemente no período em que a criança adquire
mais habilidade em se locomover. Através dos relatos
supracitados, é indispensável a atuação da equipe de
enfermagem na assistência às crianças vítimas de quei-
madura, orientando os cuidadores quanto à prevenção
de possíveis ocorrências indesejáveis no cotidiano, pro-
movendo programas educacionais junto a população
com intuito de minimizar as ocorrências de queimadu-
ras na infância. CONCLUSÃO: No período que corres-
pondente a janeiro 2002 à maio de 2007, houve um
total de 34.026 casos de morbidade hospitalar por
queimaduras em todo território brasileiro, pois os aci-
dentes constituem uma importante causa de morte du-
rante a infância, e a vigilância, consciência e supervisão
são essenciais por parte dos pais e órgãos responsáveis
por ações direcionadas a prevenção . Os avanços no
atendimento em  âmbito hospitalar têm contribuído para
a sobrevivência de pacientes que sofreram traumas, re-
sultando em redução na taxa de mortalidade entre víti-
mas de lesões de queimaduras. Contudo, muitos ainda
ficam com seqüelas e morrem a cada ano por causa de
lesões por queimadura.

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS INFANTIS 
DE MORBIDADE HOSPITALAR CAUSADA POR QUEIMADURA 
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INTRODUÇÃO: As lesões por queimadura constituem im-
portante causa acidental de morbi-mortalidade em todo
o mundo, com grande freqüência entre as crianças (Wer-
nech e Reicheinheim, 1997; Costa et al, 1999), sendo as
escaldaduras (produzidas por substâncias quentes ou
fontes de calor) as mais comuns, além das queimaduras
químicas, elétricas e radioativas.  A grande ocorrência de
queimadura em crianças menores de cinco anos (Rossi,
2003; Lebrão et al, 1997; Baracat et  al, 2000) chama
a atenção pelo sofrimento físico e psicológico produzi-
dos, além do elevado custo econômico e social, in-
cluindo gastos hospitalares. Apesar do conhecimento da
morbi-mortalidade, ainda há necessidade de caracterizar
as vítimas no sentido de ampliar o conhecimento epide-
miológico desta expressiva causa de morbi-mortalidade
infantil. Neste sentido, justifica-se a análise detalhada
deste evento, a fim de se formar um diagnóstico, subsi-
diando o planejamento de ações de controle e prevenção
eficazes que canalizem na redução deste agravo, dimi-
nuindo, conseqüentemente, a demanda hospitalar por
esta causa. OBJETIVO: analisar a ocorrência de queima-
duras em menores de 15 anos, residentes em Londrina,
Paraná, atendidos em pronto-socorro, internados ou que
foram a óbito em 2001 por esta causa. MÉTODOS: Os
dados de morbidade (atendimentos de pronto-socorro e
internações) foram coletados por meio de investigação
em prontuários dos cinco hospitais do município. Consi-
derando que o óbito pudesse ter ocorrido sem que o
atendimento hospitalar houvesse sido prestado, foram
obtidos dados de mortalidade no Núcleo de Informação
em Mortalidade (NIM) do município, cuja causa básica
de morte fosse queimadura. O tipo de queimadura (cir-
cunstâncias) e o tipo de lesão foram classificados con-
forme os capítulos XX e XIX, respectivamente, da
Classificação Internacional de Doenças (CID 10). Para
análise, utilizou-se o programa Epi-Info – versão 6.0.4d.,
sendo os resultados divididos em três grupos de análise
segundo a CID-10: exposições à corrente elétrica; à fu-
maça/fogo/chamas; à substância quente ou fonte de
calor. Tendo por base a população estimada na mesma
faixa etária e ano, calculou-se o coeficiente de incidên-

cia. RESULTADOS: foram estudados 182 casos de meno-
res de 15 anos vítimas de queimadura: 82,4% por subs-
tância quente / fonte de calor; 14,3% por exposição à
fumaça / fogo / chama; e 3,3% por exposição à corrente
elétrica. Houve predomínio do sexo masculino (56,6%) e
maior coeficiente na idade de um ano (6,1 por 1000
crianças). A taxa de internação não-fatal foi de 12,6%,
ocorrendo um óbito. O período de internação foi de um
a três dias em 56,5% dos casos e de quatro a oito dias
em 34,8%. A região corpórea afetada com maior fre-
qüência foi cabeça, pescoço, tronco e membros. Entre
as 150 crianças vítimas de queimadura por exposição à
substância quente ou fonte de calor, os líquidos quentes
e ferventes (44,0%) foram os principais responsáveis
por este tipo de queimadura. Das 26 crianças vítimas
de acidentes por exposição à fumaça, fogo e chamas,o
álcool (30,8%), a gasolina (15,4%) e o querosene
(11,5%) foram os principais responsáveis por esta cate-
goria de queimaduras. Os acidentes por exposição à co-
rrente elétrica (seis casos) tiveram taxa de internação
de 100%, com cinco casos (83,3%) decorrentes de cho-
que por corrente elétrica doméstica e um caso por con-
tato com fiação de poste de iluminação (pipa enroscada
nos fios de alta tensão), este ocasionando óbito e le-
vando a uma taxa de letalidade de 16,7% entre as víti-
mas deste tipo de queimadura. CONCLUSÕES: As
queimaduras infantis constituem-se importante causa
de atendimento hospitalar e internação, além de causar
seqüelas físicas e emocionais relevantes. O fato das
queimaduras infantis acontecerem, em grande parte, no
ambiente doméstico sugere a modificação do mesmo
como forma efetiva de prevenção, além da supervisão
direta sobre a criança. Levando-se em consideração que
o desconhecimento a respeito das situações de risco co-
labora para a ocorrência destes eventos, é preciso des-
envolver ações de sensibilização e orientações através
de programas educativos junto às escolas e comunida-
des, além de campanhas de prevenção em meios de co-
municação de grande alcance com incentivo dos
poderes públicos constituídos. A severidade das lesões,
aliada aos tratamentos prolongados e à presença de se-
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qüelas, tanto físicas como emocionais, justificam espe-
cial atenção às medidas preventivas que podem ser
exercidas pela família devidamente orientada. Os resul-
tados apresentados no presente estudo apontam para a
urgência de medidas de controle e prevenção, bem
como a realização de novos estudos que preencham la-
cunas do conhecimento e venham colaborar no combate
a este importante agravo à saúde infantil.
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INTRODUÇÃO: A violência contra a criança e o adoles-
cente, seja ela física, sexual, por negligência, por aban-
dono e/ou psicológica vem alarmando a sociedade
brasileira pelos seus crescentes índices e pelas lesões
e traumas decorrentes, constituindo-se a primeira causa
de morte na faixa etária de 5 a 19 anos no Brasil (Mi-
nayo, 2002). Atribuída a fenômenos sociais e culturais
que acompanham o homem desde os primórdios como
um instrumento de educação, socialização e punição, a
violência se expressa dentro das diferentes culturas,
produzindo praticamente o mesmo dano psicológico, fre-
qüentemente fazendo das vítimas futuros agressores e
promovendo traumas físicos e emocionais de grande
magnitude que afetam não só o indivíduo, mas as famí-
lias, grupos e toda a sociedade (Minayo e Souza, 1999;
Minayo et al., 1999; Minayo, 2002; Salomon, 2002). O
complexo contexto da violência tem mobilizado estudio-
sos no sentido de definir seus fatores e visualizar ca-
minhos para reduzir essa importante causa de
morbi-mortalidade infanto-juvenil. OBJETIVO: A presente
investigação teve o objetivo de estudar a ocorrência e
as características da violência entre menores de 15
anos, residentes em Londrina, Paraná, que foram aten-
didos em serviços de emergência ou internação ou que
morreram devido a essas causas em 2001. METODO-
LOGIA: Trata-se de estudo transversal e descritivo, cuja
população foi composta por menores de 15 anos de
idade, residentes no município de Londrina, com diag-
nóstico de agressão ou violência auto-infligida em pron-
tuários hospitalares (emergência ou internação) e em
declarações de óbito no período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2001. Os dados sobre atendimentos de
emergência ou de internação foram obtidos mediante
levantamento manual em prontuários dos serviços hos-
pitalares gerais de Londrina que prestam atendimento a
crianças e jovens. Os dados sobre óbitos foram levanta-
dos no Núcleo de Informação em Mortalidade (NIM) da
Prefeitura de Londrina, considerando que o óbito poderia
ter ocorrido sem que o atendimento hospitalar houvesse
sido prestado. O tipo de violência foi classificado con-

forme o capítulo XX da Classificação Internacional de
Doenças (CID 10), sendo utilizadas as rubricas de X85 a
Y09 (agressões) e de X60 a X84 (lesões auto-provoca-
das intencionalmente). Os dados foram processados ele-
tronicamente pelo programa Epi Info – versão 6.04.d.
RESULTADOS: Foram estudados 67 casos, dos quais
9,1% corresponderam às agressões (53 casos) e 20,9%
(14 casos) às lesões auto-provocadas intencionalmente.
Entre os casos de agressão, a maioria ocorreu no sexo
masculino, na faixa etária de 10 a 14 anos, sendo os
meios mais freqüentes a força corporal (54,7%) e a
arma de fogo (15,1%). As internações por agressão
(7,5%) foram todas decorrentes de arma de fogo, tam-
bém responsável por um óbito (1,9%). Entre as lesões
auto-provocadas, a ingestão de medicamento predomi-
nou (71,4%), o sexo feminino foi maioria (10 casos) e a
idade mais freqüente foi 14 anos. As internações corres-
ponderam a 35,7% e não houve óbitos. CONCLUSÃO: A
violência entre crianças e jovens, constitui-se importante
causa de atendimento hospitalar, internação e óbito, su-
gerindo a necessidade de ações intersetoriais entre o
setor saúde, educação, comunidade e poder público,
com ações de educação, humanização e conscientização
desse grande mal da sociedade atual. Além disto, é pre-
ciso ampliar e implantar serviços especializados no
atendimento à criança e jovem vitimizados, especial-
mente no que se refere à agressão sexual, com encora-
jamento às denúncias por meio de campanhas e maior
resolutividade dos casos. Sugere-se, ainda, a necessi-
dade de treinamento e capacitação dos profissionais de
saúde para a identificação e notificação da violência
contra a criança, que muitas vezes passa despercebida,
camuflada como outras causas. As lesões autoprovoca-
das apontam, ainda, para a necessidade da implantação
de programas específicos e de atenção multiprofissional
aos adolescentes, no sentido de acompanhar esta fase,
contribuindo para uma adolescência saudável. Sugerem-
se novos estudos que possam preencher as lacunas de
conhecimento desse fenômeno a fim de subsidiar medi-
das específicas de prevenção.
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INTRODUÇÃO Este estudo apresenta uma reflexão a res-
peito da situação de crianças escolares com doença crônica
que vivenciam dificuldade para freqüentar a escola e de-
mandam necessidade de equipamentos da saúde e de edu-
cação para garantir a sua adequada formação pedagógica.
Ao ingressarem em uma esfera de influência representada
pelo ambiente escolar, as crianças manifestam o impacto
significativo desse ambiente sobre seu desenvolvimento e
os relacionamentos extra -familiares (1). O senso de indus-
triosidade é uma das características marcantes da criança
escolar, adquirido sobretudo pela educação formal. Esta
fase traz importante contribuição ao aprendizado das prá-
ticas culturais e ao desenvolvimento de competência e
auto- estima, assim como marca o crescimento intelectual,
o investimento no trabalho e o primeiro compromisso com
um grupo social(1). A privação de oportunidades em razão
de adoecimento e hospitalização prolongada ou quando não
lhes são proporcionadas condições pedagógicas adequa-
das, pode resultar em sentimento de inferioridade, perpe-
tuando-se na vida adulta(1). Com a implantação do
Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospi-
talar, o Estado coloca as dimensões humana e subjetiva,
concretizando o cuidado digno, solidário e acolhedor à pes-
soa hospitalizada, não apenas como direito, mas como
etapa fundamental na conquista da cidadania. Acreditamos
que, a inserção da classe hospitalar será uma medida efi-
ciente no cumprimento dessas metas. A IMPORTÂNCIA DA
CLASSE HOSPITALAR Resultados de pesquisas têm de-
monstrado baixa freqüência na escola de crianças acome-
tidas por doenças crônicas, assim como expressam o
desejo de voltar a estudar quando internadas; mas apre-
sentam dificuldades para acompanhar o curso regular de
primeiro grau durante o tratamento. Na impossibilidade de
freqüentar a escola no período sob tratamento de saúde,
as pessoas precisam de formas alternativas de organização
e oferta de ensino, tal como definidos na Lei e demandados
pelo direito à vida em sociedade. Este aspecto é extrema-
mente importante, pois, quando a criança não teve a opor-
tunidade de freqüentar uma escola em razão de sua
enfermidade, a sua participação na classe hospitalar incen-
tiva tanto a criança como sua família a buscarem a escola

regular após a alta hospitalar (2). O Estatuto da Criança e
do Adolescente em seu artigo 4º garante, responsabilizar a
família, a sociedade e o Poder Público pela efetivação do di-
reito à educação a todas crianças e adolescentes. Portanto,
é possível pensar o hospital como um espaço de educação
para crianças internadas, considerá-lo como um lugar de
encontros e transformações, que o torna um ambiente pro-
pício ao desenvolvimento integral da criança. A legislação
brasileira reconhece a classe hospitalar, como direito de
crianças e jovens hospitalizados ao atendimento pedagó-
gico – educacional. No âmbito das organizações da socie-
dade civil, existem algumas indicações da preocupação
com o respeito aos direitos dessas crianças e adolescentes.
O Departamento de Defesa dos Direitos da Criança, da So-
ciedade Brasileira de Pediatria, durante 27º Assembléia Or-
dinária do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, em 1995, elaborou um docu-
mento, aprovado por unanimidade e transformado na Re-
solução nº 41, na qual o item 9 que preconiza: Direito a
desfrutar de alguma forma de recreação, programa de edu-
cação para a saúde e acompanhamento do currículo esco-
lar durante sua permanência hospitalar (3). Em 2002 o
Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Edu-
cação Especial, elaborou um documento de estratégias e
orientações para atendimento nas classes hospitalares, as-
segurando o acesso à educação básica. A classe hospitalar
constitui uma necessidade para o hospital, além de ser uma
questão social que deve ser vista com a mesma seriedade
e engajamento que a promoção da segurança. DEVER E
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO E DOS PROFISSIO-
NAIS No que diz respeito aos profissionais de saúde envol-
vidos nesse processo, ainda existem dificuldades a serem
ultrapassadas, como o intercâmbio de informações sobre as
patologias de crianças e jovens, a socialização do que está
escrito nos prontuários, ou ainda, as recomendações a
serem seguidas, de acordo com a enfermidade de cada pa-
ciente. Ao considerarmos estas condições e limitações es-
peciais, compete ao sistema educacional e serviços de
saúde oferecerem assessoramento permanente ao profes-
sor, bem como inserí-lo na equipe de saúde que coordena
o projeto terapêutico individual. O professor deve ter acesso

CLASSE HOSPITALAR: DIREITO DA CRIANÇA 
OU DEVER DA INSTITUIÇÃO?

CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA OHARA1

REGINA ISSUZU HIROOKA DE BORBA1
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aos prontuários dos usuários das ações e serviços de saúde
sob atendimento pedagógico,(4). Acreditamos ser funda-
mental que haja um trabalho de equipe interdisciplinar, no
qual médicos e enfermeiras tenham flexibilidade na realiza-
ção de exames e medicações, a fim de não interromper as
atividades escolares, em uma demonstração do compro-
metimento das equipes de saúde com o Programa, assim
como discutir o caso em conjunto das crianças e seus fa-
miliares inseridos nele, bem como na filosofia seguida por
todos, de humanização hospitalar e de melhoria de quali-
dade de vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS Faz-se necessária
a elaboração de uma política voltada às necessidades pe-
dagógico-educacionais e aos direitos à educação e saúde
dessa clientela. O trabalho pedagógico em hospitais apre-
senta diversas interfaces de atuação e diferentes olhares
que o tentam compreender, explicar e construir um modelo
que o possa enquadrar. No entanto, é preciso deixar claro
que tanto a educação não é elemento exclusivo da escola
como a saúde não é elemento exclusivo do hospital. Enten-
demos como urgente e necessária a expansão e a melhoria
das classes hospitalares em nosso País, aliadas aos valores
de cidadania, ao direito à educação e ao direito à saúde. O
principal encontro entre educação e saúde à criança hos-
pitalizada é a proteção a seu desenvolvimento e aos proces-
sos cognitivos e afetivos de construção de seu aprendizado.
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O objetivo do estudo foi analisar a tendência da produção
científica brasileira em aids na infância e na adolescência,
no período de 1980-2005. A relevância reside na organiza-
ção/sistematização do conhecimento existente na temática,
revelando suas características e evidências que sustentam
políticas públicas e ações de proteção, prevenção, assis-
tência e vigilância epidemiológica, para este grupo especí-
fico. E lacunas existentes, para dar visibilidade às
necessidades atuais neste campo de investigação, que in-
diquem a continuidade e/ou desenvolvimento de novas pes-
quisas. Trata-se de estudo de revisão, com abordagem
descritiva. A busca foi efetuada nas bases de dados da Bi-
blioteca Virtual de Saúde (BVS): Medical line (MEDLINE), Li-
teratura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS), Banco de Dados da Enfermagem (BDENF)
e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO); Portal da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Supe-
rior (CAPES); e Catálogos do Centro de Estudos e Pesquisas
em Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem
(CEPEn/ABEn). Foram utilizados os descritores: “HIV ou aids
e criança” e “HIV ou aids e adolescente”. Foram critérios
de inclusão: dissertação, tese e artigo, na temática de aids
em crianças e adolescentes, publicados no período de
1980-2005. Como recorte temporal determinou-se o ponto
inicial 1980 quando foi diagnosticado o primeiro caso de
aids no Brasil1, e o ponto de corte foi estabelecido com o
evento da Assembléia Geral das Nações Unidas2, em se-
tembro/2005, caracterizando, possivelmente, com seus in-
vestimentos, desdobramentos e resultados, um novo
período na cronologia da epidemia. Para seleção das pro-
duções científicas, foi desenvolvida leitura dos títulos e re-
sumos. Foi elaborada uma ficha de análise documental, que
consta das variáveis para o mapeamento3 das produções:
título, autor, ano de publicação, base de dados vinculada,
região de procedência, subárea de conhecimento, origem,
tipo, natureza e tendência. Sendo natureza: classificação
quanto a ênfase ou foco (área temática) essência do estudo
ou destaque do conteúdo: clínico-epidemiológica, sócio-
cultural e política; e tendência: classificação quanto à con-
tribuição e/ou recomendação que intenciona em seus
resultados, àquilo que aponta como finalidade a partir dos

resultados do estudo: proteção às pessoas HIV/aids, pre-
venção à infecção pelo HIV, assistência à saúde das pes-
soas HIV/aids, e vigilância epidemiológica. A apresentação
dos dados foi através de tabelas, utilizando porcentagem
simples para determinar o mapeamento da produção, sua
natureza e tendência. Constituíram a amostra: 242 produ-
ções, sendo 123 com crianças e 119 com adolescentes.
São sujeitos de estudo, nas produções na infância: crianças
com HIV/aids (83%); e nas produções na adolescência:
adolescentes vulneráveis ao HIV/aids (86%). Quanto à
forma de infecção pelo HIV na criança: transmissão vertical
(49%); e no adolescente: transmissão horizontal (66%).
Desvelou uma tendência particular, na infância: destaca a
assistência (62%); e na adolescência: destaca a prevenção
(84%). No que se refere à natureza, na infância: predomínio
do caráter clínico-epidemiológico (63%); e na adolescência:
sócio-cultural (77%). A análise das produções em aids na
infância revelou a importância e a correlação do contexto
histórico da aids pediátrica no Brasil, de inserção de crian-
ças já doentes de aids, conseqüente da infecção em mul-
heres. Os estudos mostraram o compromisso com a busca,
inicialmente, da compreensão clínica da infecção e doença
propriamente dita ou das doenças associadas, posterior-
mente a necessidade de mapear a epidemia da aids entre
menores de 13 anos no Brasil e, finalmente, as estratégias
de enfrentamento da morbi-mortalidade infantil pela aids,
seja por meio da profilaxia da transmissão vertical, seja pela
adesão ao tratamento anti-retroviral. Desvela, assim, a ca-
tegoria temática de fragilidade clínica4 que envolve a expo-
sição à infecção pelo HIV e morbi-mortalidade por aids ou
co-infecções, a dependência de tecnologia medicamentosa,
o cotidiano de acompanhamento de saúde e reinternações
hospitalares, entre outras questões associadas ao adoeci-
mento. A análise das produções em aids na adolescência
evidenciou o contexto em que a epidemia inseriu-se neste
extrato da população, visto que entre os adolescentes
pauta-se a discussão de sua vulnerabilidade, especialmente
no que se refere a sexualidade, ao uso de drogas e a vio-
lência, marcas dessa fase do desenvolvimento humano.
Sendo assim, os estudos seguem as características sócio-
culturais da epidemia, buscando compreender as represen-

TENDÊNCIA E NATUREZA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
BRASILEIRA EM HIV/AIDS NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA:
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tações, os comportamentos, os sentimentos, as relações e
as informações dos adolescentes em busca de estratégias
de prevenção à infecção pelo HIV. Desvela, assim, a cate-
goria temática de vulnerabilidade social4 que envolve o
contexto vivido na dimensão da família, da escola, dos
pares, e de outras relações sociais, influenciadas por ques-
tões econômicas, de gênero, de escolaridade, inclusive po-
líticas no que tange aos direitos humanos e ações
governamentais de prevenção e assistência. Ao desenvolver
este estudo, identificando e analisando a produção cientí-
fica brasileira na temática da aids na infância e adolescên-
cia, foi possível visualizar a congruência do contexto da
epidemia com os objetos discutidos nas produções, no pe-
ríodo selecionado. Analisando o caminho percorrido nesta
construção do conhecimento, percebem-se lacunas que in-
dicam a necessidade de novas pesquisas como: a presença
e influência das ONGs na atenção a saúde e aos direitos
das crianças e adolescentes que vivem com HIV/aids; a vi-
gilância epidemiológica de aids em crianças e adolescen-
tes; os adolescentes soropositivos ou doentes de aids e a
transição da infância para adolescência da primeira geração
de transmissão vertical do HIV.
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O presente estudo trata-se de uma pesquisa que se ori-
ginou de levantamentos junto aos arquivos da Força Aérea
Brasileira.  Com a intenção de buscar fontes sobre saúde,
encontrei documentos que apontavam, a partir da década
de 50, para uma preocupação com o crescente número
de crianças acometidas por coqueluche e o surgimento
de um método experimental de cura já utilizado em outros
países, que levava crianças doentes em vôos. A coquelu-
che é causada pela Bordetella pertussis e o contagio oco-
rre através do contato direto ou disseminação por
gotículas respiratórias, acometendo principalmente os
bebês e crianças de pouca idade. O período de incubação
ocorre entre cinco e vinte e um dias e sua evolução ocorre
basicamente em três estágios. A idéia de tratar doenças
pela ascensão é bastante antiga. O primeiro registro data
de 1784, quando um médico francês solicitou ao Rei Luiz
XVI autorização para tratar algumas enfermidades por
meio da ascensão em balão.Existem registros também de
camponeses franceses dos Alpes, que desciam as ladei-
ras em velocidade, de bicicleta, levando à frente, em cesta
de vime, criança com coqueluche. Considerava-se bené-
fico o ar rarefeito e frio das montanhas no rosto do doente,
apressando a cura da doença.Durante uma epidemia de
coqueluche, um sargento da Base Aérea de Estrasburgo,
propôs ao Dr. W. Matter, a possibilidade de levar em um
vôo de avião, seu filho, de três anos e meio, sofrendo de
coqueluche. A criança passeou durante uma hora à alti-
tude de 3.000 metros, apresentando melhora significativa.
Este foi considerado o primeiro vôo terapêutico, ocorreu
em 1927 e ficou conhecido como método de “Estras-
burgo” que consistia em tratar a coqueluche por meio de
ascensões.Enquanto em Estrasburgo o Dr. W. Matter ob-
servava os primeiros sucessos do método, um médico em
Berlim, o Dr. Kettner, obtinha na Alemanha, a cura de duas
irmãs, após alguns vôos de duração de 1 ou 2 horas, tam-
bém a 3.000 metros de altitude. A partir daí, vários vôos
terapêuticos começaram a ser realizados em vários paí-
ses, mas sem um acompanhamento que permitisse ob-
servações e resultados confiáveis. Em 1938, Jongbloed,
na Holanda, preconizou o emprego de câmaras de alti-
tude, em substituição ao vôo real de aviação. Tal adapta-

ção garantia mais praticidade e economia. Em 1950, na
Itália, durante um evento científico, um renomado profes-
sor e chefe do Centro de Pesquisas de Medicina Aeronáu-
tica daquele país, proferiu palestra, descrevendo vários
estudos realizados em diversos países, não conseguindo
demonstrar a eficácia curativa do método. Entre as hipó-
teses do mecanismo terapêutico, o referido professor des-
taca que pode ser excluída inicialmente uma eventual
ação direta da diminuição da pressão parcial de oxigênio
sobre a vitalidade do coco-bacilo; admite a importância
da diminuição do tônus vagal que se observa na altitude,
fenômeno este que determinaria um relaxamento da mus-
culatura brônquica; destaca, também, importância à is-
quemia e, sobretudo, à desidratação da mucosa e à
hipertonia simpática como explicativos de melhoras sinto-
máticas e de efeitos transitórios. No Brasil, o Serviço de
Saúde da Aeronáutica, acompanhando a experimentação
que ocorria em vários países, apesar das ressalvas rela-
tivas à eficiência e ao empirismo dos vôos de coqueluche
passou a realizá-los, tanto em vôo real, em avião, como na
antiga câmara de altitude instalada na Escola de Aero-
náutica, no Campo dos Afonsos, localizado no Rio de Ja-
neiro, em 1951. Objetiva-se, portanto com o estudo,
apontar a trajetória do método experimental do tratamento
da coqueluche. As fontes de pesquisa foram os registros
existentes no Serviço de Saúde da Aeronáutica – Força
Aérea Brasileira sobre as solicitações de “vôos terapêuti-
cos” e os relatórios, publicações e outros documentos re-
lativos ao método de cura estudado. Entre 1952 e 1962,
existem 1.060 registros de vôos com a finalidade curativa,
na Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos. Os
dados são imprecisos em relação ao número de crianças,
idades e estado de saúde. O que é apenas descrito diz
respeito à “curas clínicas” e “curas clínicas duvidosas”.
Em 1968, encontramos o registro de 91 vôos, contando
com 782 crianças com e 40 adultos com coqueluche.No
ano de 1969, existe o registro de 281 vôos, com 1942
crianças e 29 adultos com coqueluche. Deste total, 1.377
apresentaram melhoras, 441 não apresentaram melhoras
e 153 foram apresentados como “casos duvidosos”. Os
resultados sempre foram questionados, levando os estu-

OS VÔOS PARA CURA DA COQUELUCHE – 
CONTRIBUIÇÕES HISTÓRICAS EM SAÚDE DA CRIANÇA.
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diosos a não indicarem o tratamento e não persistirem
com as pesquisas, utilizando dos argumentos de que, a
doença é cíclica, tendo um início, um ponto máximo e
uma remissão espontânea; os resultados dependiam do
estágio em que a criança se encontrava e o uso de me-
dicações já interferia na análise dos resultados alcança-
dos com o método; as informações sobre a melhora eram
fornecidas pelos pais e de forma muito subjetiva. A vaci-
nação sistemática das crianças brasileiras foi iniciada em
1983, aproximadamente trinta anos após o início da va-
cinação nos países de economia central. Desde então, a
dinâmica observada é a de diminuição do número de
casos notificados em resposta ao aumento da cobertura
vacinal. Concluindo, pode-se dizer que o “vôo da coque-
luche” como método terapêutico, faz parte de uma fase
romântica da Medicina de Aviação. Foi uma tentativa, vá-
lida, mas que sempre necessitou de comprovação ou
base científica, e que, após o advento da vacina e dos an-
tibióticos, merece registro apenas histórico.  
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O uso de cateteres venosos centrais nos pacientes com
câncer é de grande importância para permitir cuidados de-
correntes da terapêutica; porém, a implantação e utilização
deste dispositivos envolvem riscos de complicações, sendo
a infecção a mais importante. As infecções da corrente san-
guínea relacionadas a cateteres venosos centrais são atri-
buídas a altas taxas de morbi-mortalidade, além do
aumento dos custos hospitalares. Os microorganismos que
causam estas infecções podem ser de origem endógena
(provenientes da própria flora do paciente) ou exógena (re-
sultam da transmissão de microorganismos do ambiente,
de um paciente para outro ou através da manipulação in-
adequada de soluções infundidas e suas conexões). A de-
terminação das características dos microorganismos é
importante para auxiliar na identificação da origem da infec-
ção. Uma vez presente no organismo, o agente infeccioso
pode provocar diferentes respostas no hospedeiro, que vão
desde febre, alterações hemodinâmicas, hemorrágicas e
falência de múltiplos órgãos. Pacientes hospitalizados,
apresentam maiores riscos para a infecção devido a reali-
zação de procedimentos invasivos e comprometimento do
sistema imunológico. A migração de microorganismos da
pele pela superfície externa do cateter venoso central é a
principal forma de contaminação em cateteres de curta du-
ração, ou seja, aqueles com permanência de até 30 dias.
Já em cateteres de longa duração, com tempo de perma-
nência superior a 30 dias, as conexões dos acessórios da
terapia intravenosa apresentam-se como principais fontes
de entrada destes no lúmen do dispositivo. A contaminação
também pode se dar por via hematogênica ou por infusão
de solução contaminada, correspondendo de 10 a 15% de
todos os casos de infecção da corrente sanguínea relacio-
nada a cateteres venosos centrais. Contudo, vale ressaltar
que tais infecções são bastante preveníveis, visto que a as-
sistência a pacientes com dispositivos intravenosos não se
deve restringir apenas ao diagnóstico e tratamento destas
infecções, mas principalmente abranger medidas de pre-
venção e controle. Ainda não é visto rigorosa avaliação do

acesso venoso do paciente, visando possibilitar uma conti-
nuidade do cuidado e possibilitando a adoção de práticas
de prevenção e controle das infecções, refletindo na quali-
dade da assistência prestada. Registros relevantes como
presença de sinais flogísticos no local da inserção, sinais
sistêmicos indicativos de infecção da corrente sanguínea,
complicações locais e tipos de curativos utilizados não têm
sido descritos nas anotações de enfermagem ou apresen-
tam-se de forma incompleta.  Estes dados são extrema-
mente importantes já que refletem a assistência prestada
ao paciente, no que tange às ações preventivas e curativas
de enfermagem. São pouco conhecidos protocolos de en-
fermagem específicos para vigilância de cateteres venosos
centrais, o que justifica a validação de um instrumento com
tal finalidade. OBJETIVO: Elaborar, implementar e validar
um protocolo de vigilância de cateteres venosos centrais
em pacientes com câncer, visando uma atuação preventiva
e de controle de infecções da corrente sanguínea relacio-
nadas a estes dispositivos. MÉTODO: Instrumento de ava-
liação elaborado com base em revisão bibliográfica. Este
instrumento de avaliação tem o objetivo de rastrear possí-
veis falhas, acidentes e outros fatores que possam estar
contribuindo para o aumento do número de infecções. O
formulário é preenchido exclusivamente por enfermeiros
após avaliação dos dispositivos, quantas vezes forem ne-
cessárias. CONCLUSÕES: Medidas intervencionistas visam
manter a integridade do paciente, prevenir infecções e pro-
porcionar melhor assistência. A vigilância criteriosa de ca-
teteres venosos centrais deve ter embasamento científico
consistente e realizado por enfermeiros competentes e
aptos a planejar e executar o melhor cuidado possível. O
fator decisivo para a profilaxia e controle de infecções é a
existência e adoção de rotinas de prevenção coerentes e
de pessoal qualificado em número suficiente. Torna-se ne-
cessário planejamento e implementação dos cuidados de
enfermagem, através de protocolos institucionais e treina-
mentos específicos. É importante envolver a equipe no pro-
cesso de tomada de decisão quanto aos protocolos de
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prevenção e controle de infecções relacionadas a cateteres
venosos centrais. O enfermeiro vem conquistando, dia a
dia, um espaço cada vez maior na assistência à criança
com câncer, o que exige destes profissionais a elaboração
de um plano terapêutico detalhado e sistematizado, tendo
em conta a gravidade do comprometimento orgânico destes
pacientes. A conscientização e a educação continuada da
equipe de saúde quanto a importância do manuseio ade-
quado do cateter, seguindo uma padronização de rotinas,
podem ser fatores que diminuam o risco de complicações
e proporcionem uma assistência com maior qualidade.
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Para realizar um cuidado com qualidade e de forma integral,
os profissionais de enfermagem atualmente, possuem vá-
rias formas de ações e instrumentos que proporcionam e
tornam efetivos seus cuidados. Em relação à criança e o
adolescente, modelos e instrumentos estão sendo incorpo-
rados na prática assistencial e, estes promovem a curto, a
médio e a longo prazo resultados satisfatórios. Porém, vi-
venciamos situações que demonstram a existência de as-
pectos considerados como negligentes e de violência, seja
esta física ou sexual, nas estruturas sociais, o que fazem
uma diferença negativa no crescimento e no desenvolvi-
mento de crianças e de adolescentes. Tanto a negligência
quanto a violência são subnotificadas devido à relação pró-
xima entre o agressor e o agredido, o temor da vítima por
denunciar seu próprio familiar e a possível desintegração da
família. Devido ao grande número de agressões e negligên-
cia contra o menor, o cuidado à integridade física e psico-
lógica da criança e adolescente tem sido foco de atenção
no Brasil. Assim, foi desenvolvido o Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA) com o intuito de proteger integralmente
esta população, sendo um dos precursores à defesa dos
menores em nossa sociedade. Neste sentido, esta reflexão
proporciona a todos os profissionais que cuidam de crian-
ças e de adolescentes um novo olhar a este estatuto. Um
dos pontos de destaque do ECA é a obrigatoridade à noti-
ficação dos casos suspeitos ou confirmados de maus tratos
contra a criança e o adolescente. É através desta notifica-
ção que se cria o elo entre a área da saúde e o sistema
legal, iniciando-se a formação da rede multiprofissional e
interinstitucional da atuação, além de permitir o dimensio-
namento epidemiológico da violência. Atualmente, o ECA,
conjuntamente com outros regimentos encontrados, certa-
mente é um dos mais importantes instrumentos que atua
direta ou indiretamente na transformação da realidade de
crianças e adolescentes. Este estatuto, mesmo estando em
vigor a muito tempo e possuindo ferramentas essenciais
para promover os direitos essenciais da infância e da ado-
lescência, permanece tímido e permeado de questiona-
mentos sobre a sua eficácia e garantia de promoção dos
direitos destes. Também, percebemos que no cotidiano de
alguns profissionais este documento parece não participar

efetivamente na condução de suas ações. Esta falta de
compreensão, deve-se a vários fatores, como o pouco es-
tímulo aos acadêmicos para o uso deste e o déficit do con-
hecimento dos profissionais que detém o cuidado. Porém,
esta realidade precisa ser modificada, com a inclusão da
discussão do ECA nos bancos acadêmicos. A utilização do
estatuto nesta etapa de construção de conhecimento pode
ser oferecida aos acadêmicos como um instrumento de uso
diário, para que os mesmos possam se familiarizar; recon-
hecer nos artigos as intervenções a serem utilizadas para
desenvolver ações relacionadas com as que surgem na prá-
tica assistencial; e, perceber que o mesmo deve possuir
um papel fundamental no cotidiano dos profissionais de
saúde já que orientam quanto a realização de um cuidado
humanizado. Não podemos esquecer que o ECA também
nos reporta a família destes, no momento em que expressa
a necessidade da criança e do adolescente de ter um lar em
que seus direitos sejam preservados. Devido às questões
da violência o estatuto, também, propõem a retirada da
criança do seu lar familiar para um abrigo, como uma me-
dida extraordinária. O ECA preconiza a institucionalização da
criança somente como um último recurso, ou seja, quando
não se consegue trabalhar socialmente com a família e
desenvolver com esta o modo adequado de tratar a criança,
com proteção, educação, alimentação e afeto. Os Abrigos
em Santa Catarina são denominados muitas vezes de
Casas Lares, que são organizações não governamentais e
de cunho filantrópico. Os usuários chegam até as mesmas
por meio do Juizado da Infância e da Juventude, Conselho
Tutelar e SOS Criança. A institucionalização consiste em um
processo de afastamento da criança de um entorno peri-
goso e seu acolhimento em um entorno que lhe garanta as
condições necessárias para seu pleno desenvolvimento ou
redução de danos. Devido esta medida, muitos profissionais
de saúde tem receio em denunciar a violência, pois muitas
vezes a denúncia implica em um comprometimento moral
que possuem duas vertentes: a retirada da criança de um
entorno inadequado, porém em que se tem laços afetivos
e familiares; e a colocação desta criança em um ambiente
estranho, porém seguro. Assim, há a soma de mais agres-
sões, a retirada do seu lar onde deveria encontrar amor e
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compreensão; a institucionalização, em que a criança é co-
locada em um abrigo provisório, com a estrutura de um lar,
porém, onde nunca teve contato com o entorno e seus mo-
radores. Devemos ter em mente, que este local, caso cum-
pra o ECA, é mais adequado para a criança do que seu lar
familiar, e por isso, é obrigação do profissional de saúde
realizar a denúncia. As crianças vítimas de violência são
descriminadas na sociedade por demonstrarem que o ser
humano possui comportamentos inadequados a convivên-
cia social, ou seja, através delas pode se perceber como o
ser humano é cruel e, principalmente, como o amor incon-
dicional entre pais e filhos pode ser um mito (ROCHA,
2005). Através destas considerações percebemos a impor-
tância dos profissionais em conhecer o estatuto e saber uti-
lizá-lo em sua prática profissional, pois através deste, talvez
conseguiremos diminuir com a negligência e a violência
contra a criança e adolescente, e assim, assegurar a estes
um futuro digno e seguro. 
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Estar com crianças e adolescentes, enquanto enfermeira e
ter a capacidade de poder assisti-las sempre foi muito gra-
tificante para mim. Utilizar os conhecimentos adquiridos du-
rante a graduação e toda a minha bagagem pessoal sempre
me trouxe muita felicidade e tranqüilidade para realizar
aquilo que mais gosto, o cuidar. Atentando para essas ques-
tões e exausta de me considerar parte da população que,
muitas vezes, faz muito pouco para melhorar essa situação,
e diante da vontade de tornar-me responsável e compartil-
har esta responsabilidade com os profissionais da enfer-
magem com quem atuo, é que comecei a refletir sobre
como a enfermagem estava lidando com este fenômeno e
como estava sendo a assistência de enfermagem prestada
a estas crianças e adolescentes. Acredita-se que buscar o
conhecimento já construído sobre as questões que envol-
vem a enfermagem e a violência doméstica contra crianças
e adolescentes permite aos enfermeiros uma maior apro-
ximação e compreensão das situações vivenciadas por essa
clientela, representando, assim, o primeiro passo que po-
derá levar esses profissionais à (re) pensar sua prática pro-
fissional com essas crianças e adolescentes. Foi a partir
desta justificativa que buscou-se analisar o conhecimento
produzido sobre violência doméstica contra crianças e ado-
lescentes no programa de Pós-Graduação em Enfermagem
da UFSC, ou seja, “o que tem sido produzido pela Enferma-
gem do Programa de Pós-graduação da UFSC sobre Violên-
cia Doméstica contra crianças e adolescentes?”. Para
alcançar este objetivo, se identificou o foco abordado pelos
enfermeiros nos estudos sobre a Violência Doméstica con-
tra Criança e Adolescente; procurou-se entender como
estes profissionais lidam com as situações relacionadas à
esta violência doméstica; se identificou o papel da enferma-
gem nesse processo e; se investigou as implicações dos
estudos para a assistência de enfermagem. Foi um estudo
bibliográfico de caráter qualitativo, das teses e dissertações
produzidas pelo programa de Pós-Graduação em Enferma-
gem da UFSC desde a sua implantação até os dias atuais.
A pesquisa bibliográfica neste estudo serviu para localizar
e obter documentos para avaliar a disponibilidade do ma-
terial que subsidiou o tema do trabalho de pesquisa. En-
contraram-se apenas 7, sendo que todas foram analisadas

e, cujo instrumento para coleta e apreensão de dados foi
baseado em Silva (1996). O número reduzido de produções
não serve apenas para demonstrar a dificuldade em trazer
esta problemática vivenciada ou não na prática assistencial
para o campo da pesquisa, mas também destacar o papel
desses profissionais que ousaram enfrentar barreiras pes-
soais e profissionais e foram em busca de respostas para
seus questionamentos, trazendo contribuições para que
mudanças sejam instituídas. A preocupação de tornar pú-
blica sua vontade de promover mudanças está relacionada
ao compromisso com as crianças e adolescentes e outros
profissionais que não se sentem ainda preparados a lidar
com essa problemática. Outra questão importante que
chama atenção é que a Enfermagem, sempre buscou vi-
sualizar o sujeito de forma integral, o que se tornou reali-
dade quando percebeu que seria juntamente com a família
que se criaria essa possibilidade, ampliando a sua maneira
de assistir sua clientela, um novo olhar sobre esse sujeito
que, necessita ser visto em um contexto composto por pes-
soas e que, são atores também dessa realidade e estão
imersos nessa problemática. Um aspecto a ser considerado
como inquestionável é de que toda a compreensão sobre a
violência deve abranger sua origem, os valores na família e
principalmente na sociedade, o que representa e como se
apresenta na vida de muitas crianças, adolescentes e suas
famílias. Outro, que o cuidado deve estar, principalmente,
enfocado na criança e no adolescente como seres em cres-
cimento e desenvolvimento e sujeitos de deveres. Esta pes-
quisa nasceu da necessidade de respostas para um outro
caminho. Porém, sente-se que mais do que levantar dados
bibliográficos, ela reuniu pensamentos e cuidados únicos,
singulares nas escritas, mas plurais na diversidade de in-
teresses. Ao reunir esses dados, pensa-se que o olhar do
pesquisador ou apenas leitor não deva ser meramente
quali/quantitativo, pois de alguma forma ele vem propor-
cionar um leque de perspectivas de cuidados as crianças e
adolescentes na assistência de enfermagem, ou seja, busca
novas atitudes. A importância de identificar estes trabalhos
acadêmicos, também tem a pretensão de difundir a pes-
quisa destes profissionais que, por algum tempo de sua
vida pessoal e profissional, se preocuparam com esse as-
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sunto que cada vez mais se torna presente na vida de crian-
ças e adolescentes e suas famílias. Reconhecer como essa
problemática está sendo abordada pelos profissionais de
enfermagem como produção acadêmica, reuniu o repensar
desses diversos profissionais que estão buscando em suas
pesquisas o lidar com vivências tão próprias e diárias, ou
simplesmente reconhecer, nestes profissionais, a intencio-
nalidade grandiosa de abordar essa problemática e buscar
subsídios para minimizá-la. Encontrar e reconhecer, nesses
trabalhos, as inquietações e as interrogações e tê-los como
fonte de conhecimento e aprendizado para lidar com esses
sentimentos já é um estímulo motivador para continuar esta
caminhada. Saber que, de muitas formas, como eles moti-
varam a buscar outras formas de cuidados, este poderá
proporcionar também um misto de conquista e de conhe-
cimento com a possibilidade de que essa discussão é infi-
nita, necessitando ser constantemente revisitada. 
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Trata-se de um estudo de caso sócio-clínico desenvolvido
pelos alunos de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da
Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Os objetivos são: descrever a problemática
de uma criança internada em instituição hospitalar e discutir
o modelo de atenção à saúde da criança face às políticas pú-
blicas e da legislação de proteção à infância. É um estudo
de caso de uma criança de oito meses de idade, internada
em Instituição pública localizada no Estado do Rio de Janeiro,
com diagnóstico médico de HIV, sepse e tuberculose pulmo-
nar. Os dados foram coletados no prontuário da criança, atra-
vés de um roteiro e analisados com base em artigos,
programas e políticas de saúde voltadas para o atendimento
à criança. Resultados: História gestacional sem acompanha-
mento; parto prematuro e transmissão vertical pelo HIV; uso
de álcool e drogas pelos pais durante a gestação; atualmente
é órfã, criada por uma tia; moradora de Bacaxá, em local sem
saneamento básico; renda familiar abaixo de um salário mí-
nimo; procurou serviço público próximo a sua residência, que
a encaminhou para outra instituição (cenário do estudo). Deu
entrada ao hospital com tosse e roncos pulmonares; relato de
outras internações por pneumonia e bronqueolite, tosse e
febre das quais não obteve melhora; apresentava ainda dia-
rréia, distensão abdominal, hemorragia digestiva, hepatoes-
plenomegalia, mucosas hipocoradas, cadeia de linfonodos
palpáveis e ao exame neurológico mostrava-se chorosa ao
manuseio, somente sustentava a cabeça. De acordo com a
lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
a criança teve seus direitos negados pela mãe no que se re-
fere aos aspectos relativos ao acompanhamento gestacional
o qual garante o acompanhamento do desenvolvimento do
embrião/feto. Outro fator relevante diz respeito às suas con-
dições de moradia visto que a ausência de saneamento bá-
sico possibilita o comprometimento da saúde através do
desenvolvimento de patologias cuja transmissão está rela-
cionada a vetores existentes em esgotos e a contaminação
dos mananciais de água. Segundo o ECA, a criança e o ado-
lescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nas-
cimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em con-
dições dignas de existência, assim como é assegurado à

gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento
pré e perinatal. No que tange a não realização de pré-natal,
podemos destacar ainda o que diz a Agenda de Compromisso
para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade
Infantil a qual preconiza que a equipe de Saúda da Família ou
Unidade Básica de Saúde deve conhecer o número de ges-
tantes da área de abrangência, programar e avaliar as ações
de saúde (pré-natal, exames, pré-natal de alto risco, assistên-
cia ao parto) e captar a gestante para inicio do pré-natal até
o quarto mês (120 dias).  Em relação ao atendimento no mo-
mento do parto, há a recomendação do Ministério da Saúde
para que seja feito um teste rápido para HIV, quando a ges-
tante não tem o acompanhamento pré-natal, com o objetivo
de diminuir as chances de transmissão vertical do vírus HIV.
O ECA ressalta ainda que nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus di-
reitos fundamentais. Da mesma forma, esta lei diz que é
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetiva-
ção dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e
comunitária. Completa ainda que a garantia desta prioridade
compreende primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos
serviços públicos ou de relevância pública; preferência na
formulação e na execução das políticas sociais públicas; des-
tinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacio-
nadas com a proteção à infância e à juventude. O modelo
abordado na Instituição está voltado para a patologia uma
vez que o objetivo é tratar a doença e nesse aspecto a criança
foi atendida integralmente. Conclui-se que devido as suas
condições sociais, a criança poderia estar integrada ao pro-
grama voltado para DST/AIDS, bolsa família, creche comuni-
tária, e outros. Com base na lei 8.069/90, a criança foi lesada
no seu direito a vida e a saúde, no que se refere ao acom-
panhamento gestacional. Cabe a instituição da sua área pro-
gramática receber recursos material e pessoal, para
atendê-la na região. 
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Enquanto acadêmica, no 6° período do Curso de Gradua-
ção em Enfermagem e Obstetrícia da Escola de Enferma-
gem Anna Nery, ao estagiar em uma enfermaria de
pediatria, tive a preocupação de entender os sentimentos
que perpassam entre a criança e o familiar/acompanhante
durante a hospitalização. O fato é que quando os adultos
adoecem, eles sofrem, e fiquei imaginando o quão difícil
deve ser este momento para a criança ou mesmo seu fa-
miliar quando a criança vivencia esta situação. Entendo
que quando a criança encontra-se com a saúde compro-
metida e necessita de internação, esta se afasta proviso-
riamente do seu ambiente familiar, como: escola, domicílio;
das atividades familiares como: lazer, esporte; além das
relações estabelecidas pela criança com seus irmãos, pais,
vizinhos, entre outros e fica restrita aos cuidados de um
responsável que permanece ao seu lado neste período,
afetando-a emocionalmente. No que se refere à família,
esta também sofre quando a criança é internada, visto que,
em muitos casos esta se afasta de outros filhos, do(a)
companheiro(a), e muitas vezes necessitam se ausentar
do trabalho. Diante desta inquietação resolvi estudar a pro-
dução científica nacional de enfermagem sobre a percep-
ção3 da criança e/ou família sobre o processo de
hospitalização/doença. Os objetivos são: identificar o quan-
titativo de artigos publicados sobre a percepção da criança
e/ou família acerca da hospitalização/doença; descrever a
predominância dos sujeitos da pesquisa; analisar a pro-
dução científica de enfermagem pediátrica no que se re-
fere às percepções da criança e/ou família acerca da
hospitalização/ doença. Trata-se de uma revisão bibliográ-
fica que utilizou como fontes de informação bases de
dados on line: LILACS e SCIELO, pelo site www.bireme.br
e busca manual em periódicos de enfermagem editados
no Brasil, como: Revista Latino-Americana de Enferma-
gem, Revista Brasileira de Enfermagem , Escola Anna Nery
Revista de Enfermagem e  Revista de Enfermagem da
UERJ, disponíveis no acervo da Biblioteca Setorial de Pós-
Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. O
recorte temporal foi de 1990 a 2006, período correspon-
dente aos últimos dezesseis anos, que se justifica pelo fato
do ano de 1990 ser um marco histórico no que se refere

à garantia da criança em ter um responsável que o acom-
panhe durante sua internação, através da promulgação da
Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança
e do Adolescente. Os resumos foram selecionados através
das seguintes palavras chave: percepção, criança, família,
hospitalização, enfermagem, criança hospitalizada e emo-
ções. Após seleção e leitura dos resumos, foi feita a análise
do material. Os dados foram analisados estatisticamente,
por freqüência simples e distribuição dos dados em tabelas
e gráficos. Como resultado da busca, encontrou-se um
total de 22 artigos que atendiam o tema requerido, sendo
11 de busca manual e 11 da base de dados on line. Os su-
jeitos destes estudos foram: crianças (08), mães (06), pai
e mãe (03), acompanhantes (02), enfermeiras (01), família
(01) e irmão (01). No que se refere aos temas/temáticas
abordados, constatamos que havia 4 artigos em que os
autores estudaram o significado da hospitalização; em 3
artigos, o estudo estava relacionado ao cuidado recebido
durante a hospitalização pela enfermagem; 3 sentimentos
suscitados pela hospitalização; 3 significado da doença;
em  2 artigos a temática está relacionada aos irmãos das
crianças com câncer e morte e o morrer; 1 o significado da
dor; 1 significado de saúde; 1 importância da permanência
do familiar durante a internação; 1 doença e influências
na família; 1 fase terminal de uma criança; 1 separação
mãe/filho pós-parto; 1 cotidiano familiar e 1 informações
recebidas pelos pais pela enfermeira. Nota-se uma predo-
minância quanto à percepção da hospitalização, a qual foi
estudada em um total de 10 artigos, onde se procura en-
tender qual a compreensão do binômio acerca de todo este
processo que abrange desde o significado da internação,
os cuidados prestados pela equipe de enfermagem até os
sentimentos por este gerados. Relacionado à autoria das
pesquisas, encontramos 25 docentes, 7 estudantes de
pós-graduação strictu sensu, 6 bolsistas de iniciação cien-
tífica, 5 estudantes de graduação em enfermagem, 4 psi-
cólogos (as), 1 enfermeira e 1 assistente social. Vale
ressaltar o desenvolvimento de pesquisas sobre a temática
por psicólogos (as) e assistente social estando estes em
parceria com a enfermagem, encontrando-se, por isso, in-
seridos neste estudo. Referente à abordagem metodoló-
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gica, 9 artigos são qualitativos, 1 quantitativo, 3 revisão de
literatura e 9 não especificavam. Conclui-se que das fontes
utilizadas para o estudo, existe um reduzido número de
publicações científicas nacionais de enfermagem sobre o
tema em questão; há predominância de adultos como su-
jeitos de pesquisa, destacando-se as mães que é o familiar
que permanece no momento da hospitalização da criança.
Com isso, verifica-se uma grande lacuna quanto à realiza-
ção de estudos onde o sujeito de pesquisa é o pai ou o
irmão da criança hospitalizada visto que, neste período,
não há artigos que abordem tais sujeitos de maneira es-
pecífica e/ou exclusiva. Existe uma predominância signifi-
cativa de autores docentes e um maior número de estudos
em que a abordagem metodológica é do tipo qualitativa.
Para a enfermagem é de suma importância conhecer a
percepção de todo o processo hospitalização/doença, visto
que este envolve vários aspectos afetando os diversos se-
tores da vida, tanto da criança quanto da família, que mui-
tas vezes vêem seu modo de viver extremamente rompido,
alterando-se desde a dinâmica familiar até as relações
sócio-econômicas previamente estabelecidas. Logo, para
a prestação do cuidado e restabelecimento da saúde, é
preciso o entendimento dos vários sentimentos e altera-
ções ocorridas na vida da criança/família, visto que estes
mantêm relações diretas entre si. Somente desta forma
será possível implementar a assistência de acordo com as
reais necessidades de cada pessoa sendo, para isso, ne-
cessário o preenchimento de lacunas do conhecimento o
que permitirá o aperfeiçoamento teórico e a prática do cui-
dado com base em pesquisa. 
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Este estudo é um relato de experiência sobre a implemen-
tação da avaliação inicial do cliente pediátrico( primeira
etapa da Sistematização da Assistência de Enfermagem-
SAE)em um hospital geral, de ensino e pesquisa, referência
na rede SUS, localizado na cidade do Rio de Janeiro e ini-
ciando o processo de Acreditação Hospitalar. O momento
em que a experiência foi vivida gerou a sedimentação de
três fases que culminaram nesta produção científica: a fase
da proposta da avaliação inicial de Enfermagem como um
dos indicadores de qualidade; a fase da definição do instru-
mento para obtenção dos dados e desenvolvimento das pri-
meiras avaliações e a fase do relato desta experiência,
analisada a luz do saber científico.O objetivo geral do es-
tudo foi desenvolver um processo coletivo de reflexão que
gere subsídios metodológicos facilitadores a implementa-
ção desta prática. Tendo-se como objetivos específicos a
sistematização da assistência de Enfermagem no serviço
de pediatria a partir da compreensão das dificuldades e dos
facilitadores desta ação. A relevância deste estudo decorre
da certeza de que a avaliação inicial é etapa fundamental
do Processo de Enfermagem e indispensável à Sistemati-
zação da Assistência. Acreditamos que a interação entre
enfermeiros preocupados com o cuidado ao paciente pediá-
trico, desenvolvendo o intercâmbio de idéias, irá contribuir
com o estado atual da arte sobre o importante papel da
avaliação de enfermagem no processo de acreditação hos-
pitalar. Este último é um conjunto internacional de padrões
que oferecem suporte aos esforços pela melhoria da qua-
lidade e a segurança do cuidado ao paciente, utilizados por
órgãos públicos e privados (MANUAL INTERNACIONAL DE
PADRÕES DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, 2003). Atual-
mente, em diversos hospitais da rede pública, são empre-
endidos esforços para garantir uma atenção integral a
saúde da criança, particularmente das que necessitam de
internação hospitalar. A hospitalização representa um mo-
mento traumático para o paciente e para sua família. Nesse
cenário deve ocorrer o esforço de transforma-lo em um am-
biente propício a superação das adversidades ocasionadas,
principalmente pela patologia, em uma perspectiva indivi-
dualizada. Neste sentido, o primeiro passo para uma assis-
tência humanizada é conhecer a criança em seu contexto

familiar/comunitário, desde a sua chegada na unidade de
internação, onde a avaliação inicial de enfermagem tem
como papel principal, a leitura das prioridades identificadas
no momento de sua vinda para o serviço. A SAE se constitui
em uma ferramenta organizativa que vem delineando as
ações do Enfermeiro de diversas instituições de saúde no
paíz. Se por um lado trata-se de uma disposição legal (Re-
solução, 272/2004) contribuíndo para a promoção, preven-
ção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo,
família e comunidade, por outro lado define-se como es-
tratégia, sustentada técnica e cientificamente por uma me-
todologia adequada que irá influenciar no processo de
trabalho da equipe de Enfermagem. Deste modo há de se
pensar a magnitude de tal prática como um norte para o
fortalecimento das atribuições do Enfermeiro. No entanto a
sobrecarga de ações implementadas pelo profissional, con-
tribui para dificultar a realização da avaliação inicial do pa-
ciente. Precisamos perceber como um desafio e transpor as
antigas e poderosas barreiras culturais, ou seja, vencer a
perspectiva burocrática e as atitudes técnico-administrati-
vas a que fomos severamente submetidos durante todo o
processo de  formação e de trabalho. Desde Florence Nigh-
tingale, adentrando nos modelos conceituais de Wanda
Horta (1979) e até à época atual ocupamo-nos com instru-
ções e práticas que não percam de vista os fundamentos
científicos e deixem valer apenas as iniciativas intuitivas e
empíricas. Contudo, é árdua tarefa, a implementação da
SAE em uma instituição permeada por valores sem a es-
colta de uma perspectiva multi/interdisciplinar orientada
para o todo/geral. Este processo demanda a construção di-
nâmica e coletiva de estratégias para a superação das di-
ficuldades e incentivo às novas formas de atuação do
Enfermeiro, com vistas à melhoria da qualidade da assistên-
cia ao paciente e do processo de trabalho do profissional.
Isso significa empreender esforços para a mudança. Con-
cordamos com Daniel (1979) quanto a sua afirmativa de
que a mudança é melhor aceita quando realizada pelos que
irão viver esta mudança mesma. Concluiu-se que a expe-
riência  descrita identificou como real a existência de fenô-
menos adversos à implementação da avaliação inicial de
enfermagem no serviço de pediatria, da instituição obser-
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vada, em seu primeiro momento. Ressaltam-se fatores tais
como: o número reduzido de pessoal de enfermagem, au-
sência de capacitação dos enfermeiros e inexistência de
um local apropriado destinado a esta prática, como interfe-
rências negativas que devem ser superadas. Constatou-se
a necessidade de espaços para discussões, estudo e pes-
quisa, com proposta de um trabalho coletivo a partir dos
diversos olhares sobre a criança atendida, produzindo uma
interação multifacetada, onde os sujeitos assistidos sejam
vistos como protagonistas do processo do cuidar e onde os
profissionais de enfermagem consigam assumir o papel de
sujeitos sociais transformadores.
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No cenário contemporâneo, enfrentamos uma era de mu-
danças constantes nos ambientes externos, com reflexos
diretos nos ambientes internos das diversas organizações
conseqüentemente, entra em cena a gestão de pessoas e
a educação permanente que vêm revolucionar as práticas
tradicionais de treinamento até então estabelecidas nas di-
versas instituições prestadoras de serviços. Com relação
às instituições de saúde este processo de mudança se dá
de forma ainda mais incisiva, exigindo uma formação e
atualização cada vez mais direcionada e constante dos pro-
fissionais desta área. Em contrapartida, na atual situação fi-
nanceira da maioria dos hospitais, principalmente os de
gestão pública, o quadro de pessoal não prevê um número
de profissionais suficientes para prover a atenção ao
cliente/ paciente e mantê-los atualizados técnico-cientifi-
camente. Este trabalho visa apresentar a experiência do
programa de capacitação em loco dos enfermeiros ingres-
santes recém-formados, desenvolvido pelo Serviço de Edu-
cação Continuada (SEC) de um Hospital Especializado em
Pediatria de característica terciária na cidade de São Paulo.
Na instituição em questão, durante o treinamento prático
na unidade de internação, observou-se que os enfermeiros
ingressantes e recém-formados demonstravam dificulda-
des em adequar-se às exigências das unidades, gerando
estresse e repercutindo, muitas vezes, em desligamento do
profissional ainda no período probatório. Buscando sanar
as principais dificuldades encontradas neste processo de
adaptação e reduzir o número de desligamentos, foram
aplicadas novas metodologias de ensino-aprendizagem.
Deu-se início ao treinamento desenvolvido em loco pelas
enfermeiras do SEC voltado ao auto desenvolvimento do
enfermeiro ingressante recém formado. O treinamento te-
órico passou a ser oferecido por 6 horas diárias, em dias
consecutivos, no mínimo, durante 5 dias, totalizando 30
horas de treinamento. Todos os enfermeiros recém forma-
dos e ingressantes na instituição passaram a ser submeti-
dos a este programa, que incluía leituras, discussões de
textos e artigos, desenvolvimento de habilidades em situa-
ções de emergência e execução de cálculos de medicação
direcionados a assistência de enfermagem em pediatria.
Após este período, os profissionais passaram por avaliação

de desempenho, caracterização do perfil e encaminha-
mento para a unidade de destino para treinamento prático,
acompanhamento e avaliação, sob responsabilidade dos
enfermeiros do SEC. Uma vez realizado o aprendizado teó-
rico, o indivíduo está apto para outros desafios, nos quais
pode utilizar-se de novos aprendizados que sejam ou não
complementares aos propostos anteriormente. No acom-
panhamento dos recém-formados, as enfermeiras do SEC
seguiram um roteiro de atividades que englobaram integra-
ção do profissional, reconhecimento da área, da equipe
multiprofissional atuante, orientação a respeito das rotinas
diárias da unidade e atividades que deveriam ser desen-
volvidas por eles. Desencadeou-se, a partir de então, um
processo diário de treinamento desde os procedimentos
mais simples até os que exigiam habilidades e conheci-
mentos específicos. Além do treinamento assistencial, tam-
bém houve um direcionamento e orientação a respeito das
atividades administrativas e das responsabilidades que de-
veriam ser assumidas rotineiramente. Os enfermeiros da
unidade estabeleceram um trabalho de parceira com as en-
fermeiras do SEC, colaborando no desenvolvimento das ati-
vidades e na explicitação de necessidades específicas da
unidade. Como se trata de um hospital de atenção terciária,
o atendimento é voltado para crianças e adolescentes com
doenças complexas exigindo dos profissionais uma forma-
ção específica e maior conhecimento teórico prático, além
disso, é importante ressaltar que, hoje, as organizações de
saúde são mais exigentes na busca de modelos de educa-
ção permanente, que venham a garantir resultados e refletir
na assistência de qualidade. Para as autoras, o desenvol-
vimento de pessoas engloba experiência, vivência, percep-
ção e, principalmente, a capacidade pessoal de cada um
em habilitar-se e desenvolver competências para o pro-
cesso de cuidar de crianças e adolescentes em toda a sua
integralidade. Certamente não podemos apontar nenhum
modelo atual como definitivo e ideal. O modelo ideal de ca-
pacitação e desenvolvimento será sempre aquele que trou-
xer resultados para a qualidade prestada ao cliente e que
venha a se adequar às demandas estratégicas e ao porte
da organização de saúde. Para as autoras, as pessoas não
fazem somente parte da vida produtiva das organizações,
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elas constituem o princípio essencial de sua dinâmica, con-
ferem vitalidade às atividades e processos, inovam, criam,
recriam contextos e situações que podem levar a organiza-
ção a posicionar-se de maneira destacada, cooperativa e di-
ferenciada em relação a qualidade da assistência prestada
ao cliente, família e comunidade, podendo gerar um am-
biente motivador.
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O corpo de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares
de enfermagem) em uma instituição de saúde é um dos
principais veículos de cuidado e atenção dispensada aos
clientes. No meio hospitalar, este grupo representa mais de
um terço dos profissionais que atuam nestes estabeleci-
mentos e esse número tende a aumentar, devido às ativi-
dades desenvolvidas nos serviços especializados de alta
complexidade. Nesse cenário, a formação da Equipe de En-
fermagem deve ser constituída por profissionais que de-
monstrem pensamento crítico e capacidade de resolução
de problemas, combinados com habilidades técnico-cien-
tíficas, contribuindo assim para o sucesso do processo de
cuidar e gerando o fortalecimento da instituição no mercado
de assistência à saúde. Para a Instituição de Saúde, o des-
afio é investir em seus recursos humanos, utilizando-se do
SEC para promover o desenvolvimento das pessoas e as-
segurar a qualidade do atendimento aos clientes. Vale a
pena ressaltar que a grande heterogeneidade existente na
formação dos elementos da Equipe de Enfermagem, deco-
rrente de questões que compõem as diretrizes curriculares
quanto a duração, a estruturação modular dos projetos de
curso, a organização dos estágios, assim como, o aprovei-
tamento de atividades extracurriculares, são fatores que in-
terferem de forma direta na construção do perfil profissional
e no desenvolvimento de suas competências e habilidades
de natureza e abrangência diversificadas. Uma das estra-
tégias utilizadas para a adequação e inserção deste profis-
sional nesta instituição é a capacitação no local de trabalho,
facilitando a transformação do potencial trabalhador em
comportamentos objetivos, de acordo com a realidade que
o cerca. O SEC é entendido como um conjunto de práticas
educacionais planejadas no sentido de promover oportuni-
dades de desenvolvimento profissional, facilitando sua in-
tegração e ajudando o profissional a atuar de forma
eficiente e eficaz na instituição, pois, é esta integração e
ajuda que irão facilitar a transformação do potencial desse
sujeito em comportamentos objetivos favorecendo o desen-
volvimento de uma consciência crítica com possibilidades
de ver e analisar a realidade na qual está inserido. Os ob-
jetivos deste trabalho são apresentar o resultado de um
programa de capacitação de profissionais de enfermagem

ingressantes num um Hospital Especializado em Pediatria
de característica terciária na cidade de São Paulo no perí-
odo de janeiro a dezembro de 2006; apresentar o tempo
gasto para inclusão destes profissionais nesta instituição e
apresentar os principais motivos que levaram ao desliga-
mento ainda no período probatório. Trata-se de uma pes-
quisa descritiva de natureza qualitativa a partir da
experiência da implantação deste programa de treinamento
realizado pelo SEC. A instituição estudada mantém um pro-
grama de capacitação de profissionais de enfermagem in-
gressantes e avaliação em um período probatório de 90
dias com a finalidade de conciliar as necessidades do ser-
viço, às expectativas dos profissionais admitidos e às ade-
quações necessárias para o desempenho das diversas
funções. As autoras entendem que a responsabilidade so-
cial interna da instituição caracteriza o estágio inicial da ci-
dadania institucional e tem como foco principal trabalhar o
público interno da organização, desenvolver um modelo de
gestão participativa e de reconhecimento de seus colabo-
radores, promovendo uma comunicação transparente, e
motivando-os para um desempenho eficaz. O programa de
capacitação é ministrado pelos enfermeiros do SEC, reali-
zado em sete dias úteis ou mais, por 6 horas diárias e com-
preendendo aulas expositivas, estudos de caso, dinâmicas
de integração grupal, leitura e discussão de textos e artigos.
O principal foco deste primeiro contato é acolher, integrar
e estabelecer vínculo entre o profissional ingressante e a
instituição, porque acreditamos que, na atualidade, tratar
bem seus colaboradores faz parte da cartilha ética da ins-
tituição em questão. Além disso, o programa de integração
traz grandes benefícios para a corporação, com o alinha-
mento estratégico, o sentimento de valorização por parte
do novo empregado e a redução do tempo para conheci-
mento da cultura e dos valores, além de ser grande aliado
da gestão estratégica. No ano de 2006 participaram deste
programa 55 profissionais, dentre estes, 6 enfermeiros e
49 auxiliares de enfermagem, foram gastas cerca de 42
horas de treinamento teórico-prático para cada profissional
ingressante, totalizando 2310 horas disponibilizadas para
capacitação. Após este período, os profissionais foram en-
caminhados para unidade de destino de acordo a avaliação
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de desempenho e perfil traçado durante o programa de ca-
pacitação, para um período probatório de 90 dias. Dos 55
profissionais treinados e encaminhados para as diversas
unidades, 10 foram desligados ainda no período probatório.
Os principais motivos que levaram ao desligamento foram:
não adaptação do profissional, incompatibilidade de horá-
rios e solicitação de dispensa pelo próprio profissional. En-
tende-se que a aderência e a mudança de comportamento
têm na integração um fator fundamental para o sucesso de
qualquer serviço em instituições de saúde, portanto, é im-
portante que a parceria com todos os envolvidos seja um
processo constante na pretensão de que o indivíduo trabal-
hador seja um colaborador do Serviço de Enfermagem da
instituição em questão, no cumprimento de sua missão. As
autoras compreendem a necessidade de monitoramento e
acompanhamento continuado e que neste contexto as pa-
lavras de ordem são conhecimento, pois este agrega in-
ovação, e avanços tecnológicos de qualidade e
competitividade que serão, na maioria das vezes, efetivados
pelo SEC. Ainda para as autoras, não basta apostar so-
mente em novas tecnologias; é preciso valorizar e dedicar-
se ao investimento nas pessoas e na ampliação de suas
competências, o que impõe aos responsáveis, diretos e in-
diretos, atitudes permanentes de melhoria e aperfeiçoa-
mento de estratégias, processos e sistemas. O processo de
gestão de pessoas é visto, atualmente, como um dos prin-
cipais fatores de sucesso ou insucesso das organizações do
mundo contemporâneo. Nas instituições de saúde, esse
processo assume um papel primordial, pois ciência e tec-
nologia se fazem com a inteligência e a criatividade das
pessoas. No entendimento das autoras o SEC é indispen-
sável na promoção e no desenvolvimento dos profissionais
das diversas instituições, portanto este é mais um dos des-
afios que esperamos enfrentar com êxito, consolidando de
maneira efetiva este programa de treinamento do profis-
sional de enfermagem recém admitido em uma instituição
especializada de caráter terciário.
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Considerações iniciais: A experiência profissional em uma
instituição hospitalar especializada em cardiologia cui-
dando de crianças, de todas as idades, com cardiopatias
congênitas, surgiram algumas inquietações quanto a que
tipo de informações os acompanhantes recebem quando
chegam, a saber, que a criança - seu familiar será operado
e o que pode vir a acontecer com elas. Nesse período, ao
atuar na enfermaria de Pediatria e acompanhar a dinâmica
que ocorre na admissão das crianças quando são enca-
minhadas a um leito e os acompanhantes, mães na maio-
ria das vezes, ficam aguardando caso seja necessário
qualquer procedimento, percebemos que não há uma ro-
tina de orientação desses familiares. Cabe destacar que
este momento é importante para a aproximação do Enfer-
meiro com o acompanhante porque possibilita o processo
de orientação quanto aos procedimentos a serem realiza-
dos com a criança, bem como sobre a rotina hospitalar. A
interação do profissional com o acompanhante permite re-
duzir o estresse tão comum no momento da internação,
propiciando uma maior segurança no acompanhamento
da criança durante esse período. Desse modo, o enfer-
meiro ao recepcionar esses acompanhantes na instituição
hospitalar precisa atentar para alguns aspectos tais como:
o acompanhante entender o que se passa com a criança
desde a condição da saúde até o procedimento cirúrgico;
o que ocorre naquele contexto, inclusive para a busca da
equipe para suporte quando necessário e a rotina do ser-
viço. Na experiência profissional, acreditamos que existe a
necessidade da institucionalização de uma rotina de tra-
balho que conte com a participação efetiva do enfermeiro
no atendimento a essas crianças incluindo o momento da
alta hospitalar, pois o que acontece atualmente são orien-
tações individualizadas e não sistematizadas. Na oportuni-
dade de recepcionar essas crianças para o ato cirúrgico
percebemos a angústia desses acompanhantes ao deixa-
rem suas crianças entrarem por uma porta, a do centro ci-
rúrgico, que eles não sabem o que pode acontecer lá
dentro, permanecendo no corredor na tentativa de saber o
que está acontecendo com suas crianças. Nesse sentido,
Sales (1999) refere, em seu estudo sobre o sentimento
das mães de crianças submetidas à primeira cirurgia car-

díaca, que dos resultados encontrados o medo foi a cate-
goria que definia o sentimento real dessas mães e que o
“diagnóstico de enfermagem foi definido como: fuga diante
de uma condição de ameaça (...)”. Cabe destacar que, es-
tamos falando de crianças com problema no coração e que
as pessoas consideram que um problema dessa natureza
é fatal. Visto que o coração para alguns, ainda, é a sede da
alma como era considerado no século passado, momento
em que foram iniciados os estudos nesta área (BRAILE e
GODOY, 1996). No cotidiano profissional percebemos que
a família não é o foco da atenção e sim a criança. Os pro-
fissionais se esquecem que esta criança vai para casa e
que precisará dos cuidados deste familiar, que se sair do
hospital sem uma orientação correta e esclarecida pode
não aderir ao tratamento e, certamente, retornar e reinter-
nar por não saber como proceder nesse acompanhamento
em casa. As crianças acometidas de cardiopatias congê-
nitas, na maioria das vezes, são consideradas portadoras
de patologia crônica, reforçando a necessidade de orien-
tação dos acompanhantes para dar seqüência no trata-
mento. A partir dessas considerações temos como objeto
de estudo o significado do atendimento no ambulatório de
cirurgia cardíaca pediátrica, cujo objetivo será apreender o
típico da ação do acompanhante que traz a criança ao
atendimento no ambulatório de cirurgia cardíaca. Os sujei-
tos do estudo serão os acompanhantes de crianças que
realizaram a cirurgia cardíaca e retornam para acompan-
hamento ambulatorial. Metodologia: Trata-se, de estudo de
caráter exploratório-descritivo, com uma metodologia do
tipo qualitativa, baseada fundamentalmente na abordagem
fenomenológica cujos sujeitos serão os acompanhantes
de crianças que realizaram cirurgia cardíaca e que retor-
nam para revisão ambulatorial em uma instituição especia-
lizada em Cardiologia. Assim, cabe esclarecer que o
método fenomenológico caracteriza-se pela “ênfase ao
‘mundo da vida cotidiana’ um retorno à totalidade do
mundo vivido” (COLTRO, 2000). Desta forma, a abordagem
da Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz nos per-
mite apreender a “subjetividade do ator”, que neste estudo
serão os acompanhantes de crianças que se submeteram
a uma correção cirúrgica de cardiopatia congênita (CA-
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PALBO, 1998). Portanto, ao cuidar de uma criança após
uma cirurgia cardíaca, o acompanhante tem algo em vista,
ou seja, os motivos - para desta ação. É por isso que o es-
tudo pretende apreender o típico da ação do acompan-
hante que traz a criança ao atendimento no ambulatório
de cirurgia cardíaca. O instrumento utilizado na captação
das falas dos sujeitos do estudo será a entrevista fenome-
nológica através da qual o pesquisador procura obter en-
trada ao mundo do informante para captar as suas
experiências. Assim como na abordagem fenomenológica
a relação face a face sujeito / pesquisador faz-se neces-
sária, a entrevista fundamentada no referencial teórico da
Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz que vai nos
aproximar do típico da ação dos atores sociais. Para tanto,
serão utilizadas as seguintes questões orientadoras: O que
você espera da consulta? Quais as suas expectativas
quanto ao atendimento quando vem ao ambulatório? Após
a captação das falas, a análise compreensiva nos possibi-
litará a categorização que nos remete a constituição do tí-
pico da ação do acompanhante que traz a criança ao
atendimento no ambulatório de cirurgia cardíaca.
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INTRODUÇÃO: A doença e a hospitalização constituem uma
crise importante na vida das crianças. Observa-se que as
crianças, em especial aquelas com doenças infecciosas e
parasitárias (DIP), necessitam de cuidados específicos por
parte da equipe de enfermagem, cujo maior desafio  com-
preender os fatores envolvidos com o stress próprio de cada
faixa etária (Wong, 1989). O estudo está inserido no Projeto
de Tese intitulado “As estratégias da Equipe de Enfermagem
frente ao Cuidado da Criança com Doenças Infecciosas e
Parasitárias: O Caso de um Setor Especializado de um Hos-
pital Geral e tem como objeto as características das crian-
ças hospitalizadas num setor especializado em DIP .
OBJETIVOS: Caracterizar o grupo de crianças hospitalizadas
num setor especializado em DIP; Analisar as principais ca-
racterísticas das crianças hospitalizadas num setor especia-
lizado em DIP.  No que diz respeito aos óbitos de crianças
causados por DIP, podemos destacar as infecções intesti-
nais (diarréias) como a principal causa de mortalidade in-
fantil. Através das melhorias sanitárias e do avanço das
tecnologias, essas doenças deixaram de ser a principal
causa de óbito para tornar-se o quinto grupo de causas de
morte da população. Essa modificação na taxa de mortali-
dade da população por estas doenças foi observada desde
a década de 1960, persistindo até hoje (Carmo, Barreto e
Silva, 2003). É importante ressaltar que, estas ainda  en-
contram-se longe de serem erradicadas. Carmo, Barreto e
Silva (2003) afirmam que esse quadro não é verdadeiro
para o Brasil. Por isso, “as DIP podem ser resumidas em
três grandes tendências: as com quadro de persistência,
as emergentes ou reemergentes e as  com tendência de-
clinante” (Brasil, 2004. P.303). No que diz respeito às do-
enças com quadro de persistência, destacam-se as
hepatites virais (B e C) e a tuberculose. Porém,  existe pro-
babilidade de controle destas, tendo em vista a alta eficácia
do tratamento de tuberculose e a implantação universal da
vacinação contra hepatite B, inclusive em adolescentes
(BRASIL, 2004).As meningites também se inserem nesse
grupo. Contudo, pudemos observar significativa redução
nos casos de meningite causada por H. influenzae tipo B,
possivelmente pela vacinação de menores de um ano, a
partir de 1999. (BRASIL, 2004).Um outro grupo de doenças

expressa em nosso país, o fenômeno mundial de emergên-
cia ou reemergência de doenças transmissíveis. Desde que
foi detectada no Brasil, a SIDA teve um crescimento acele-
rado no país, até 1997. A partir de então, observou-se uma
diminuição na velocidade de crescimento da epidemia, com
uma significativa redução na incidência. Em 1993, foi a vez
do cólera apresentar seu pico endêmico. Porém, no ano
2000, o cólera apresentou redução importante no número
de casos. Em 2001, ocorreram em todo o país  apenas sete
casos no país,  (BRASIL, 2004). Uma das maiores campan-
has de Saúde Pública no país, é sem dúvida a de dengue.
Entretanto, esse trabalho necessita ser articulado com a
conscientização da população em manter seu ambiente
livre do mosquito. (BRASIL, 2004). Ao falar das doenças
com tendência declinante,  o Ministério da Saúde (Brasil,
2004) cita a varíola, que foi erradicada em 1973 e a polio-
mielite, que foi erradicada em 1989. Um outro exemplo é
o sarampo, que se encontra com a transmissão interrom-
pida desde o final de 2000. O tétano neonatal também
apresenta incidência baixa, podendo ser considerado eli-
minado (BRASIL, 2004). Além destas, destacam-se a difte-
ria, coqueluche e tétano; por serem imunopreviníveis
(BRASIL, 2004). METODOLOGIA: o estudo é uma pesquisa
exploratória com abordagem quantitativa. Segundo Santos
apud Leopardi, (2002, p.115), “esse tipo de abordagem
deve ser utilizada nas situações que exigem um estudo ex-
ploratório para um conhecimento mais profundo do pro-
blema ou objeto da pesquisa”. De acordo com Leopardi
(2002), o estudo exploratório permite o aumento da expe-
riência do autor acerca daquele determinado problema de
pesquisa. O procedimento metodológico será a consulta
aos prontuários. Para Lobiondo-Wood & Haber (2001), a
utilização de registros e documentos disponíveis constitui
uma rica fonte de dados para estudos, sendo formas de in-
formações que são coletadas a partir de materiais existen-
tes, como registros de hospitais e documentos históricos e
são usados para responder a perguntas de pesquisa de
uma forma nova. O formulário utilizado para a coleta con-
tém os seguintes itens:  iniciais do nome, nº do prontuário,
sexo, idade, data de internação, localização, procedência,
diagnóstico inicial, diagnóstico final, alta. Os prontuários
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consultados serão de crianças que estiveram hospitalizadas
no setor de DIP no período de janeiro a dezembro de 2006.
Após consulta realizada no livro de registro de pacientes do
serviço de DIP, foram selecionados trinta prontuários de
crianças entre cinco e dezoito anos. Este estudo busca con-
tribuir para o conhecimento sobre a prática da equipe de
enfermagem em relação ao cuidado prestado às crianças
internadas num setor especializado. Com isto, procura-se
preencher as lacunas existentes acerca dos conhecimentos
sobre as características dessas crianças hospitalizadas em
um setor especializado. Para o ensino de enfermagem, esse
estudo procura enfocar a configuração epidemiológica atual
das DIP na infância para entender a hospitalização dessas.
Isso pode contribuir para a prática de enfermagem no que
diz respeito aos cuidados para crianças com DIP. A partir
do momento em que se considera esse enfoque durante o
processo ensino-aprendizagem, acredita-se poder contri-
buir para a produção de novos conhecimentos científicos
junto aos professores e aos estudantes. A pesquisa encon-
tra-se em fase de coleta de dados.
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INTRODUÇÃO: Os índices de crianças e adolescentes con-
vivendo com doenças crônicas têm sido crescente, graças
aos avanços científicos atuais. Doença crônica significa
agravos à saúde de longa duração, limitações nas ativida-
des cotidianas, modificações no estilo de vida do paciente
e familiares, requerendo cuidados terapêuticos especiais. A
família, unidade básica de cuidados, assume freqüente-
mente, o manejo de dispositivos tecnológicos adotados no
cuidado de seus membros, configurando-se neste caso,
desafios de aprendizagem quando estiverem envolvidas de-
mandas para as quais não têm conhecimento ou experiên-
cia. OBJETIVOS: Conhecer a trajetória da família na
aprendizagem do manejo de dispositivos tecnológicos ado-
tados no cuidado de crianças e adolescentes com doenças
crônicas e, apontar possibilidades de contribuição para os
profissionais da saúde, em especial para a Enfermagem.
METODOLOGIA: O estudo, descritivo e exploratório, de na-
tureza qualitativa, foi realizado em um hospital pediátrico
de Florianópolis, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde
de Santa Catarina. Dispõe de uma área de 22.000 m²
sendo referência em patologias de baixa, média e alta com-
plexidade. Possui unidades de clinica médica, cirúrgica e de
serviços especializados 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 que manejavam dispositivos tecnológicos no
cuidado de seus membros, tais como: cânulas de traqueo-
tomias, bolsas de colostomia, sondas de diálise peritoneal,
sonda nasoenteral, sonda vesical, e aplicação de insulina
sub-cutânea. Os dados foram coletados de fevereiro a de-
zembro de 2006. Outros critérios adotados para a seleção
dos cuidadores foram: familiares de crianças e adolescen-
tes sem previsão de alta hospitalar num período mínimo de
48 horas, que se sentissem habilitados e disponíveis para
falar sobre suas experiências; familiares que estivessem
manejando dispositivos tecnológicos de cuidado há no mí-
nimo um mês. Seis pesquisadoras, quatro enfermeiras do-

centes e duas enfermeiras assistenciais, autoras do projeto,
coletaram os dados através de entrevistas semi-estrutura-
das e observação.  Na entrevista busco-se conhecer a tra-
jetória 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; atua-
ção profissional durante o manejo e fatores contextuais.
Foram seguidas as normas para pesquisa envolvendo seres
humanos, estabelecidas pela resolução n° 196/96 do Con-
selho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado no Comitê
de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina, pro-
cesso n° 283/05 em 16/08/2005 e Comitê de Ética da Ins-
tituição onde se desenvolveu. Os sujeitos que participaram
do estudo assinaram o termo de consentimento livre e es-
clarecido, autorizaram as observações e gravações de en-
trevistas. As pesquisadoras quando da observação de
condutas não indicadas durante o manejo dos dispositivos,
procederam a orientação ou encaminharam o familiar à
profissionais responsáveis. Os dados foram sistematizados
adotando-se princípios da análise temática de Bardin
(2002), sendo codificados através da busca de “unidades
de registro/significação” (palavra-chave ou frase), de “uni-
dades de contexto” (a delimitação do contexto de compre-
ensão da unidade de registro), efetuando-se “recortes”
(contextos mais relevantes) e “categorização” (classificação
e a agregação das unidades de registros, relacionando-as
com as respectivas unidades de contexto dos temas predo-
minantes). Princípios como “exaustividade”,”representati-
vidade”,”homogeneidade” e “pertinência” foram adotados.
RESULTADOS: Como resultado caracterizou-se: local da
aprendizagem (ex: no Berçário, na UTI); com quem apren-
deram (ex: enfermeira, médico, técnicos de enfermagem,
com outro familiar); quando aprenderam (ex: na primeira
semana de internação; durante mudanças de unidade e/ou
do tratamento; antes da alta); o que aprenderam (ex: sobre
o fisiologia do problema, procedimentos para prevenir con-
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taminação, adaptações caso a condição da criança mu-
dasse. Caracterizaram-se diferentes condições que efeti-
varam processos de aprendizagem pelos familiares tais
como: 1°) através de ações educativas/sistemáticas/com-
pletas; 2°) através de ações educativas eventuais/episódi-
cas/parciais  e 3°) auto aprendizagem motivada por
diferentes razões incluindo a imposição da equipe de enfer-
magem. Quanto ao desempenho dos familiares acompan-
hantes no manejo dos dispositivos tecnológicos
observou-se: a) execução e saberes compatíveis com o pre-
conizado em  bibliografias da área pediátrica (seis familia-
res); b) execução com incorreções e dificuldades (dezoito
familiares)  tais como: preparar o material de forma  incom-
pleta; estar pouco familiarizado com as características e
funcionamento dos equipamentos; executar o procedimento
com erros (ex: introdução superficial da sonda de aspiração,
deixar fluir rapidamente leite pela sonda nasoenteral); con-
taminar ou apresentar atitudes que favoreceram a contami-
nação do equipamento (ex: abrir  o lacre da sonda vesical
com as unhas, abandonar a sonda aberta uretral no ab-
dome, contaminar a luva estéril) e ainda c) insuficiência na
avaliação de manifestações desfavoráveis apresentados
pela criança/adolescente durante o manejo dos dispositivos
(dois familiares). Por fim, observou-se que o manejo do
equipamento normalmente é efetuado sem a presença da
equipe de enfermagem e poucos familiares (quatro) relata-
ram ter recebido novas orientações após terem assumido
o manejo dos dispositivos.  A análise dos dados apontou
insuficiências da maioria dos familiares acompanhantes no
manejo dos dispositivos tecnológicos aplicadas às crianças
e adolescentes, expressas tanto nos saberes como no fazer.
Algumas insuficiências produziam riscos, como o de con-
taminação, de lesão tecidual ou ausência do efeito des-
ejado. Concluiu-se que ações educativas/sistemáticas/
completas são imprescindíveis para que o familiar acom-
panhante possa manejar com efetividade e segurança os
dispositivos tecnológicos adotadas no cuidado de crianças
e adolescentes. A enfermagem, convivente 24 horas com o
familiar acompanhante, deve promover ações educativas/
sistemáticas/completas ampliando as competências dos
cuidadores, fortalecendo-os no cuidado da criança e ado-
lescente com doença crônica e igualmente favorecendo o
alcance dos objetivos terapêuticos previstos.    
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INTRODUÇÃO: Na literatura atual há muitos estudos de-
dicados à compreensão do instrumento lúdico como po-
tencializador do desenvolvimento infantil, favorecendo a
estimulação, socialização, criatividade e autonomia das
crianças. Os trabalhos também têm demonstrado que, o
brincar, no ambiente hospitalar contribui sobremaneira
na recuperação das crianças hospitalizadas, tornando
esse processo menos traumático. A aplicação de instru-
mentos lúdicos transforma-se em um recurso capaz de
potencializar o processo de adaptação da criança doente
neste ambiente. Desta maneira, os profissionais de saúde
que trabalham com crianças precisam ter consciência
das muitas possibilidades que o brincar pode oferecer ao
profissional e à criança durante sua permanência no hos-
pital, como tranqüilidade, comunicação e estabeleci-
mento de novos laços de amizade1. Dentre as inúmeras
funções atribuídas ao brincar vale destacar a função ca-
tártica, que significa alívio ou purificação do indivíduo.
Graças a essa função, além de possibilitar o diagnóstico
de um conflito que a criança esteja vivenciando o brin-
quedo também tem a função curativa, pois funciona
como uma “válvula de escape”, conduzindo à diminuição
da ansiedade. Tal função é de extrema importância por
constituir a base da Ludoterapia e, também, a do Brin-
quedo Terapêutico2. OBJETIVO: Compreender como oco-
rre a sensibilização da enfermeira para o uso do
brinquedo terapêutico, como instrumento de intervenção
de enfermagem na assistência à criança. METODOLOGIA:
O estudo é de natureza qualitativa, e utilizou o Interacio-
nismo Simbólico3 como referencial teórico e o Interacio-
nismo Interpretativo como referencial metodológico. Esta
metodologia reconhece estar na experiência vivida os
significados das ações e reconhece que toda situação é
nova, emergente e repleta de múltiplos e conflitantes sig-
nificados e interpretações4.  Seu foco de estudo são as
vivências que alteraram ou desencadearam significações
no ser do indivíduo, admitindo que os indivíduos não ape-
nas respondem a seu meio, mas, também, o criam. Para
os interacionistas interpretativos, esses momentos, pos-
sibilitam a transformação das experiências, nas chama-
das epifanias. Estas ocorrem em situações interacionais

problemáticas, em que os sujeitos confrontam e experi-
mentam momentos de crise, dentro de um contexto so-
ciocultural e com base na pessoa que nunca mais volta
a ser a mesma. Participaram do estudo sete enfermeiras
que trabalhavam em unidades pediátricas, desenvol-
vendo atividades assistenciais e de ensino, incluindo, o
brinquedo terapêutico.  A estratégia empregada para a
coleta dos dados foi a entrevista semi-estruturada ini-
ciada pela questão norteadora: “Conte-me como você
passou a utilizar o Brinquedo Terapêutico na sua prá-
tica?”. RESULTADOS: A análise dos dados levou à iden-
tificação de quatros temas representativos de como se
dá a sensibilização das enfermeiras para o brinquedo te-
rapêutico, e como elas passam a utilizá-lo em sua prática
assistencial. Destes temas, três se revelaram como epi-
fanias: Ampliando seu olhar para a pessoa da criança,
Conhecendo o brinquedo terapêutico e Percebendo sua
ação revalidada. O quarto tema, Comprometendo-se com
o desenvolvimento da temática, se mostrou como uma
conseqüência dessa vivência. A enfermeira ao conhecer
o brinquedo terapêutico e utilizá-lo em sua assistência,
inicia um caminhar no qual constata os benefícios dessa
intervenção, supera as dificuldades, o que revalida cada
vez mais sua ação. Dessa maneira, ela passa a valorizá-
lo despertando seu compromisso com o desenvolvimento
da temática. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este trabalho pos-
sibilitou compreender o caminho percorrido pela enfer-
meira que ensina e utiliza o brinquedo terapêutico na
assistência à criança, assim como visualizar momentos
marcantes dessa trajetória. Nele observam-se interações
que vão re-significando o processo de cuidar da criança
e alimentando o prosseguir do profissional para a concre-
tização da utilização deste instrumento na assistência
diária à criança. Revela que é valorizando o brinquedo
terapêutico como instrumento de intervenção de enfer-
magem que a enfermeira passa a utilizá-lo e, assim,
abre-se para uma nova forma de cuidar da criança. En-
tende-se que este estudo não só confirma todos os be-
nefícios advindos da utilização do brinquedo terapêutico
na assistência diária à criança, como amplia esse con-
ceito, mostrando que a sensibilização da enfermeira para
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o uso desta intervenção é favorecida, quando o conteúdo
é parte integrante do currículo da graduação, e quando
este proporciona ao aluno a vivência prática deste instru-
mento. Promover o ensino do brinquedo e integrá-lo à
assistência são desafios que os enfermeiros estão supe-
rando e assim, transformando a prática assistencial em
prol da pessoa da criança, sua família e da equipe.
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O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é
acolher a mulher desde o início da gravidez, assegu-
rando, no fim da gestação, o nascimento de uma
criança saudável e a garantia do bem-estar materno e
neonatal (BRASIL, 2006). Ainda conforme Brasil (2006)
uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e hu-
manizada é fundamental para a saúde materna e neo-
natal e, para sua humanização e qualificação, faz-se
necessário: construir um novo olhar sobre o processo
sobre saúde/doença, que compreenda a pessoa em
sua totalidade e considere o ambiente social, econô-
mico, cultural e físico no qual vive; estabelecer novas
bases para o relacionamento dos sujeitos envolvidos
na produção de saúde – profissionais, usuários e ges-
tores; e a construção de uma cultura de respeito aos
direitos humanos. Os números que descrevem as taxas
de ocorrência de eventos como o óbito de crianças, são
mencionados como estatísticas vitais. A taxa de morta-
lidade infantil é o número de mortes durante o primeiro
ano de vida dividido por 1.000 nascidos vivos. Ela é di-
vidida em mortalidade neonatal (abaixo de 28 dias) e
em mortalidade pós-natal (de 28 dias até 11 meses).
(HOCKENBERRY, 2006). Levando em consideração o
que o referencial teórico nos traz, juntamente com
nossa experiência enquanto acadêmicas de enferma-
gem e estagiárias de um projeto comprometido com a
redução da mortalidade infantil, com este trabalho,
temos como objetivos: Demonstrar a importância do
pré-natal enquanto forma de reduzir a mortalidade in-
fantil; Apresentar os principais fatores de risco que
contribuem para a mortalidade infantil e que podem
ser reduzidos através das consultas de pré-natal. O
trabalho é quantitativo e foi realizado baseado em
dados coletados junto ao Projeto Crescer Bem, no pe-
ríodo de janeiro à dezembro de 2006. O Projeto Cres-

cer Bem é uma iniciativa da Secretaria de Saúde do
município de Gravataí (RS) juntamente com a prefeitura
municipal, com o intuito de reduzir a mortalidade in-
fantil no município. Participam do projeto crianças de
0 a 1 ano, que apresentam os seguintes critérios de
inclusão: Critérios Mensuráveis (1 ou mais): baixo peso
ao nascer (peso de nascimento igual ou menor de
2.500g, prematuridade (idade gestacional igual ou
menor que 36 semanas), parto domiciliar, bebês com
problemas neonatais graves (apgar menor que 5 no 5°
minuto), doenças crônicas, mal formação congênita,
desnutrição, lactentes sibilantes e/ou que estiveram
hospitalizados no primeiro ano de vida. Critérios Sub-
jetivos (2 ou mais): idade materna menor que 20 anos
e maior que 35 anos, mãe sem instrução ou com
menos de 4 anos de estudos, filhos de multíparas (três
ou mais filhos vivos), com dois ou mais filhos mortos,
filhos de mulheres com intervalo interpartal menor que
18 meses, menos de 6 consultas de pré-natal, filhos de
mães com doenças graves e/ou calendário vacinal em
atraso. Fazem parte da equipe do Projeto Crescer Bem:
estagiárias de enfermagem e de nutrição, enfermeira,
pediatra, assistente social e nutricionista. Com a pre-
sente pesquisa, obtivemos os seguintes resultados: A
mortalidade infantil está intimamente relacionada ao
número de consultas de pré-natal, realizadas pela mãe;
Os principais fatores de risco que poderiam ser evita-
dos com as consultas de pré-natal são o baixo peso ao
nascer e a prematuridade. O peso ao nascer é consi-
derado o principal determinante do óbito neonatal em
países tecnologicamente desenvolvidos. O acesso e o
uso do cuidado pré-natal de alta qualidade é a estra-
tégia preventiva de maior importância para a redução
do parto prematuro e da mortalidade em lactentes
(HOCKENBERRY, 2006).
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A criança é considerada um grupo vulnerável aos agravos
de saúde, pois seu processo de crescimento e desenvolvi-
mento sofre influência de fatores intrínsecos  e extrínsecos,
dentre os quais destaca-se a alimentação, saúde, higiene,
habitação, cuidados gerais com a criança e outros fatores
que prejudicam a sua condição de vida. As principais cau-
sas da mortalidade infantil no Brasil são: afecções originá-
rias do período neonatal, causas mal definidas, doenças
infecciosas e parasitárias, doença do aparelho respiratório
e das glândulas endócrinas e nutrição. Algumas destas cau-
sas de morte podem ser evitadas por meio do atendimento
prestado a esta clientela por diferentes profissionais que
atuam na rede básica de serviços de saúde ao implemen-
tarem as estratégias adotadas pelo MS, que objetivam re-
duzir os agravos mais freqüentes e de maior relevância na
morbi-mortalidade em menores de cinco anos de vida. A
consulta de enfermagem à criança, dentre outras atividades
realizadas nestes serviços, constitui-se em uma estratégia
de atendimento direcionada ao acompanhamento do cres-
cimento e desenvolvimento infantil, com vistas à promoção,
proteção e recuperação da saúde da criança. Esta prática
assistencial é uma atividade privativa do enfermeiro, respal-
dada pela legislação de Enfermagem e realizada de forma
sistematizada. O método utilizado para sistematizar a assis-
tência de enfermagem é o processo de enfermagem, en-
tendido como um método sistemático de prestação de
cuidados humanizados1, que tem suas bases nas etapas
do método científico, consistindo de cinco fases seqüenciais
e inter-relacionadas: levantamento de dados, diagnóstico,
planejamento, implementação e avaliação. A consulta de
enfermagem prestada à criança até 36 meses de idade, no
ambulatório Cruz de Malta, local onde será realizada esta
pesquisa, utiliza esta metodologia e os problemas de saúde
identificados nas crianças atendidas nas consultas de en-
fermagem são descritos na etapa diagnóstico de enferma-
gem, sem que haja a utilização de sistemas de classificação
ou vocabulários de enfermagem recomendados para do-
cumentar os diagnósticos de enfermagem. Estes problemas
de saúde são agrupados em situações de crescimento, des-
envolvimento, alimentação, vacinação, higiene, achados clí-
nicos e sociais. O diagnóstico de enfermagem existe com

ou sem o uso da linguagem padronizada, pois a decisão de
realizar um determinado cuidado é pautada na discrimina-
ção da situação que se deseja reverter com a implementa-
ção de planos de cuidados ou prescrição de enfermagem
(Cruz, 2001). Considerando a importância da sistematiza-
ção da assistência de enfermagem no atendimento pres-
tado à criança, este estudo teve como objetivos identificar
os problemas de saúde encontrados nas crianças de até
doze meses atendidas na primeira consulta de enferma-
gem, no ambulatório do Centro Assistencial Cruz de Malta
e caracterizar o perfil sócio-demográfico das mães e crian-
ças atendidas nesta prática assistencial realizada no refe-
rido ambulatório. Este estudo, do tipo descritivo com
abordagem quantitativa, teve como população prontuários
de crianças atendidas na consulta de enfermagem durante
o ano de 2006. Os dados foram coletados no período de
junho a julho de 2007 e o estudo foi aprovado pela direção
da instituição e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNI-
FESP. Foram localizados 29 prontuários de crianças aten-
didas na primeira consulta de enfermagem. Quanto à
caracterização das crianças, mais da metade (68,9%) tin-
ham menos que três meses de idade, sendo que 27,6%
delas tinham menos de um mês de vida, demonstrando que
o atendimento ocorreu precocemente, ainda no período ne-
onatal. Além disto, quase a totalidade das crianças (82,6%)
encontravam-se com peso adequado ao nascimento e nas-
ceram a termo (89,7%). Das 29 crianças atendidas, 19
(65,5%) estavam em aleitamento materno exclusivo e sete
(24,1%) em aleitamento misto, perfazendo um total de 26
(89,6%) das crianças em aleitamento materno. Quanto às
características das mães verificou-se que quase a metade
(48,1%) era adolescente e a maioria (75,1%) tinham menos
de 25 anos, sendo que 51,5% era primigesta e 75,9% não
planejou a gravidez, embora 89,6% a desejou. Além disto,
quase a metade das mães (44,6%) não completou o ensino
fundamental, tinha como ocupação o trabalho no lar e tin-
ham como renda familiar menos de três salários mínimos
(48,2%). A maioria (72,2%) das mães era cuidadora das
crianças. Em relação aos 92 problemas de saúde identifi-
cados na primeira consulta de enfermagem, 57,6% esta-
vam relacionados aos achados clínicos, 21,7% referiam-se

PROBLEMAS DE SAÚDE IDENTIFICADOS NA PRIMEIRA 
CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA

ELIANA CAMPOS LEITE SAPAROLLI1 

RENATA D\‘ALVIA2 

  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. 303-304

SE
SS

ÃO
 P

ÔS
TE

R
SA

ÚD
E 

DA
 C

RI
AN

ÇA
SE

SS
ÃO

 P
ÔS

TE
R

SA
ÚD

E 
DA

 C
RI

AN
ÇA

303



ao crescimento, 10,9% a alimentação e 9,8% a higiene.
Dentre os problemas agrupados em achados clínicos, tive-
ram destaque a integridade da pele prejudicada (50,8%),
seguido da obstrução nasal (13,0%) e, na mesma propor-
ção, a cólica intestinal do primeiro trimestre (13,0%).
Quanto ao crescimento, a maioria (80,0%) referiu-se ao
risco de hipovitaminose D causado pela técnica de banho
de sol incorreta. Dentre aqueles relacionados à alimentação,
10 foram identificados e estavam discriminados em: des-
mame precoce (3), como a principal causa; na mesma pro-
porção, técnica incorreta de aleitamento materno (2),
introdução precoce de alimentos (2) e erro na preparo do
leite e da papa salgada (2); além de um caso de recusa ali-
mentar pela criança. Em relação aos problemas referentes
à higiene (9), quase a metade deles (4) estavam relaciona-
dos à higiene genital inadequada (44,5%), demonstrando o
receio da mãe em realizar a higienização, devido a possi-
bilidade de causar lesão na criança. Conclui-se que em re-
lação ao perfil sócio-demográfico das mães e crianças
atendidas, todas fizeram o pré-natal, embora a maioria
delas não tenha planejado a gravidez. Uma grande parcela
das crianças nasceu a termo, com peso adequado para a
idade e estavam em aleitamento materno exclusivo. Desta-
cou-se um perfil materno caracterizado por mães mais jo-
vens, com baixa escolaridade e pouca continuidade nos
estudos e não possuindo um trabalho formal. Além disto,
uma parcela significativa das mães era cuidadora do seu
filho, com uma renda familiar baixa. Os problemas de saúde
identificados com maior freqüência foram os achados clí-
nicos (57,6%), tendo prevalecido a integridade da pele pre-
judicada, seguido dos problemas de crescimento (21,7%)
referentes ao risco de hipovitaminose D relacionado à téc-
nica incorreta de banho de sol. Portanto, verificou-se que
48,7% destes problemas eram de fácil resolução e a inter-
venção de enfermagem poderia solucioná-los por emio da
orientação durante a consulta de enfermagem e educação
em saúde desta clientela.
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INTRODUÇÃO: Apesar da terapia intravenosa ser bas-
tante comum em unidades pediátricas e constituir-se de
um conjunto de práticas complexas, e interdisciplinares,
vários de seus aspectos  não possuem evidências cien-
tíficas embasem o fazer da enfermagem. Esta lacuna é
registrada por pesquisadores nacionais e internacionais.
O objeto deste estudo é a produção científica interna-
cional sobre a prática da terapia intravenosa em crian-
ças. Seus OBJETIVOS são verificar na produção
científica internacional  de enfermagem as publicações
sobre a prática da terapia intravenosa em crianças, ana-
lisar as temáticas presentes nos artigos  encontrados.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão siste-
mática sem meta análise. Para coleta de informações
foi realizada uma busca nas bases de dados Medline,
Pubmed e Lilacs no recorte temporal de 1997 a 2007.
Utilizamos as palavras-chave intravenous therapy, pe-
diatric nursing, neonatal nursing, infusion therapy. Opta-
mos por pesquisar publicações que tratavam da prática
da terapia intravenosa  pediátrica de forma abrangente,
sem restringir os achados a temas específicos para que
pudéssemos traçar um perfil das publicações. RESUL-
TADOS: A busca no Medline contabilizou 8 artigos, dos
quais apenas 4 contemplavam os objetivos propostos
para o estudo.No Pubmed foram encontrados 159 arti-
gos; destes, 16 artigos repetiram-se na busca nos dois
grupos de descritores e um artigo constava no elenco
encontrado no Medline. De 142 artigos, 49 foram inclu-
ídos no estudo. Desta forma, o estudo analisou um total
de 49 artigos internacionais a respeito da prática da te-
rapia intravenosa em crianças nos últimos dez anos. Os
periódicos que pontuaram o maior número de publica-
ções foram: Journal of Intravenous Nursing, com 8 pu-
blicações; Neonatal Network, com 6 publicações;
Journal of Infusion Nursing, com 5 publicações; Pediatric
Nursing, com 4 publicações; Nursing, com 3 publicações
e Paediatric Nursing e Journal  of Pediatric Oncology
Nursing, ambas com 2 publicações cada.  O restante

dos periódicos tinha uma publicação. A análise foi rea-
lizada com base na leitura criteriosa dos resumos e ca-
tegorização dos achados através de  em um mapa
analítico contendo os seguintes critérios: título do artigo,
nome do periódico, ano de publicação, e objetivos. Os
artigos foram classificados nas seguintes categorias:
Educação e competências esperadas na prática da TIV
pediátrica; Padrões de prática em terapia intravenosa
pediátrica (n = 9); As Complicações da TIV  pediátrica (n
= 7); Manutenção do acesso vascular  na criança(n = 7);
Avaliação de dispositivos venosos pediátricos (n =
5);Técnicas de administração de soluções intravenosas
(n = 5); O Controle da dor relacionada à  punção venosa
(n = 5); Terapia intravenosa pediátrica domiciliar(n = 3);
Erros relacionados à infusão venosa(n = 2). Considera-
ções finais: Os resultados demonstraram que, apesar de
haver um crescimento na produção científica nessa
área, ainda podemos considerar que existe uma escas-
sez de produções científicas, já que esta prática ocupa
um lugar relevante no cotidiano da enfermagem pediá-
trica. A partir desses achados pudemos visualizar a com-
plexidade da prática da terapia intravenosa pediátrica,
expressa nas 09 categorias temáticas que emergiram
da análise dos resumos dos artigos, demonstrando, ser
este, um campo vasto de saber a ser explorado pelas
ciências da enfermagem. O estudo demonstrou a impor-
tância e a necessidade do incremento na produção cien-
tífica na área de terapia intravenosa em crianças,
promovendo informação e conhecimento para um cui-
dado qualificado e seguro. Essa pesquisa apresentou al-
gumas limitações como ausência de informações
importantes nos resumos avaliados tais como faixa etá-
ria (neonatal ou pediátrica), e o tipo de estudo. Ressal-
tamos que este é um estudo preliminar e recomendamos
que, a partir das categorias encontradas sejam realiza-
dos novos estudos de revisão para determinar a incidên-
cia da produção em cada área temática, bem como a
visualização de outros temas.

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM
SOBRE A PRÁTICA DA TERAPIA INTRAVENOSA EM CRIANÇAS
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No Brasil, os principais agentes tóxicos mais utilizados
são os produtos de uso doméstico e os medicamentos,
sendo cerca de 28% dos casos de intoxicação humana
registrados pelo SINITOX (Sistema Nacional de Informa-
ções Tóxico-farmacológicas). A toxicologia é uma ciência
que estuda as substâncias tóxicas e as alterações pro-
vocadas no organismo por elas. Essas substâncias são
denominadas toxinas. Elas podem ser provenientes de
fonte endógena (restos metabólicos, por exemplo) ou de
fonte exógena (alimentos, medicamentos, substâncias
industriais, vegetais, gases, etc.) A quantidade excessiva
de uma dessas fontes pode resultar em danos à saúde
do indivíduo e provocar um envenenamento. As intoxica-
ções são causadas pelas diversas vias (oral, nasal, tó-
pica, retal, intravenosa, etc). Elas podem ser
subdivididas de acordo com o tempo de ocorrência:
aguda (até 24 horas de ocorrência), sub-agudas (os pri-
meiros dias após a ocorrência), sub-crônicas (até um
mês depois do acidente) e crônicas, onde a exposição à
substância ocorre durante um longo tempo, resultando
em acúmulo do composto no corpo (metais, como o
chumbo, por exemplo). Os possíveis riscos ou complica-
ções das exposições tóxicas devem ser imediatamente
avaliados, podendo o diagnóstico não ser descoberto du-
rante a investigação da história clínica do paciente, mas
através do exame físico ou do diagnóstico laboratorial, a
fim de evidenciar a causa e o tratamento da intoxicação,
além de prevenir patologias associadas. O perfil dos pa-
cientes acometidos por intoxicações e envenenamentos
é bastante conhecido em diversos países, não sendo di-
ferente no Brasil em sua porcentagem. No entanto, a im-
portância de se fazer uma estatística desta clientela é
produzir novos estudos acerca do assunto, além de
novas condutas na prevenção e tratamento de exposição
às substâncias tóxicas no organismo de uma forma mais
generalizada. Dado a importância da temática delinea-
mos o estudo com os seguintes objetivos: 1.Determinar
a freqüência de casos de intoxicação e envenenamento
em crianças na grande metrópole a partir de um Centro
de Referência do Rio de Janeiro; e 2.Identificar o perfil
epidemiológico de atendimento às crianças, vítimas de

intoxicação e envenenamento. Este estudo foi de natu-
reza descritiva com abordagem quantitativa. O cenário
determinado para o estudo foi o Centro de Controle de
Intoxicação do RJ, situado no 8º andar do Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho (HUCFF). Os dados
foram coletados através do preenchimento de um for-
mulário durante visitas realizadas ao Centro de Intoxica-
ção, no período de 03 à 27 de junho de 2006. Os dados
objetivos tiveram tratamento estatístico simples, analisa-
dos mediante a análise bibliográfica. Os medicamentos
constituíram o principal agente responsável por eventos
tóxicos registrados pelo Centro de Controle de Intoxica-
ções do Rio de janeiro. Em 151 intoxicações humanas
registradas durante o período do estudo, (28,94%) foram
atribuídas aos medicamentos. O segundo agente, em
quantidade de casos, corresponde ao grupo dos animais
peçonhentos, com 22,67%registros . Observou-se que
a maior parte das intoxicações é resultante do uso in-
adequado de substâncias por diversas circunstâncias,
sendo predominantemente a forma acidental, que co-
rrespondeu a 76,78% dos casos, seguida do erro de ad-
ministração e do uso terapêutico. Essas três
circunstâncias, juntas, são responsáveis por 92,02% dos
casos. Chama atenção a freqüência relativa do erro de
administração nos menores de um ano de idade, que
corresponde a 39,11% dos casos registrados nesta
idade. Os acidentes coletivos com medicamentos estão
concentrados nas idades de dois, três e quatro anos.
Apenas uma pequena porcentagem das crianças expos-
tas às substâncias tóxicas precisou de internação. As
crianças abaixo de 5 anos foram as mais suscetíveis em
casos de intoxicação, portanto, merecendo um destaque
relevante  na prevenção de acidentes domésticos por
envenenamento na grande metrópole. O estudo contri-
buiu para a geração de novas indagações dentro do
ramo da toxicologia, pois fornece subsídios estatísticos
para novas descobertas de tratamento e também para
uma melhor compreensão dos efeitos das substâncias
tóxicas e às suas possíveis implicações para o orga-
nismo com forma de abordar eficientemente a conduta
ao paciente acometido pelo envenenamento.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 
VÍTIMAS DE INTOXICAÇÃO E ENVENENAMENTO.
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INTRODUÇÃO: As mudanças ocorridas na forma de organi-
zação do processo de trabalho da enfermagem na assistên-
cia à criança hospitalizada têm demandado reflexões
acerca da dinâmica desse trabalho, em especial a partir do
ACP, esse advento ampliou o objeto do cuidado da enferma-
gem passando a envolver o binômio criança-familia. A partir
dessa realidade emerge a necessidade de modificar a
forma de abordagem na prática assistencial (VERNIER; DA-
LL’AGNOL, 2004). Em nossas pesquisas temos buscado
apreender os instrumentos utilizados pela enfermagem em
seu trabalho e como tem sido delineada a (re)organização
do seu processo de trabalho. OBJETIVO: Identificar o enfo-
que da organização do trabalho da enfermagem na assis-
tência à criança hospitalizada a partir da inserção da família
no cuidado. METODOLOGIA: Pesquisa de natureza qualita-
tiva, fundamentada na organização tecnológica do trabalho.
Realizamos inicialmente uma revisão aprofundada de lite-
ratura acerca da temática em estudo e do processo de tra-
balho em saúde e em enfermagem em livros, dissertações,
teses, artigos e periódicos indexados para a construção do
referencial teórico-metodológico. Após esta e aprovação no
comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário Lauro
Wanderley iniciamos a pesquisa de campo. Os sujeitos
foram 12 componentes da equipe de enfermagem do citado
hospital que aceitaram participar da pesquisa após escla-
recimentos e assinarem o termo de consentimento livre e
esclarecido. A coleta de dados foi realizada por meio da en-
trevista semi-estruturada a qual foi gravada e transcrita na
íntegra logo após o término de cada entrevista de modo
que podíamos associar a voz aos movimentos e expressões
das entrevistadas devido a aproximação do tempo entre a
entrevista e a transcrição. Os dados foram analisados e
agrupados de acordo com os princípios que regem a aná-
lise e interpretação de textos definidos por Minayo (2006)
tendo como pano de fundo o referencial teórico-metodoló-
gico adotado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A complexidade
do processo de trabalho em saúde é percebida na assistên-
cia à criança com uma característica peculiar, a saber, a
presença da família no ambiente hospitalar. A partir disso,
ocorreram mudanças na dinâmica do trabalho da enferma-
gem. Para apreender a complexidade da assistência de en-

fermagem à criança hospitalizada, faz-se necessário iden-
tificar características inerentes a esse processo de trabalho
em particular. Os resultados desta pesquisa apontam que
a equipe de enfermagem acredita que sua carga de tra-
balho está mais leve, pois a família tem assumido muitos
cuidados antes realizados pela enfermagem. Contudo, os
sujeitos relacionam uma sobrecarga de trabalho vinculada
a tarefas que, a princípio, parecem inerentes a determina-
das categorias profissionais. A concepção do trabalho é
apresentada por uma visão fragmentada do cuidado, em
que trabalhadores realizam ações individualizadas e espe-
cíficas. Mesmo quando os profissionais acreditam estar re-
alizando um trabalho em equipe ou na perspectiva da
integralidade das ações, a visão apresentada é a compar-
timentalizada do cuidado, pois afirmam que se cada trabal-
hador fizer a sua parte, o trabalho apontará para a sua
concretude de forma integral. Segundo Peduzzi (2001) os
profissionais devem realizar intervenções próprias de suas
respectivas áreas, mas também executarem ações comuns,
nas quais esteja integrados saberes provenientes de dis-
tintos campos como: recepção, acolhimento, grupos educa-
tivos, grupos operativos. A fragmentariedade dos atos em
saúde repercute negativamente na realização do trabalho
na perspectiva da integralidade e implicam nas concepções
acerca do trabalho em equipe-integração (PEDUZZI, 1998).
A princípio poderíamos ser levados a acreditar que se cada
profissional fizesse a sua parcela no processo de trabalho,
mesmo que setorializada, o trabalho na unidade apontaria
para uma assistência pautada pela integralidade. Entre-
tanto, sabemos que, no setor saúde, a somatória de trabal-
hos não revela a articulação necessária entre os diversos
agentes para a prática do cuidado. Segundo Peduzzi (1998)
cada profissional isoladamente não consegue atender às
necessidades de saúde dos usuários, mas é preciso criar
condições para se evidenciar e processar as articulações
entre as ações dos diferentes agentes. O fato de apreender
as articulações essenciais para a realização do trabalho em
saúde, os atos tem se realizado à mercê da vontade de
cada profissional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O ACP não é
mais um novo advento no processo de trabalho da enfer-
magem pediátrica, mas as transformações na dinâmica do

ENFOQUE DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM
NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA HOSPITALIZADA

ERIKA ACIOLI GOMES PIMENTA1

NEUSA COLLET2

  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. 309-310

SE
SS

ÃO
 P

ÔS
TE

R
SA

ÚD
E 

DA
 C

RI
AN

ÇA
SE

SS
ÃO

 P
ÔS

TE
R

SA
ÚD

E 
DA

 C
RI

AN
ÇA

309



trabalho dos profissionais têm sido estudadas desde 1990.
Hoje, dezessete anos após o mesmo, no Brasil, apontamos
que essas transformações foram fortemente motivadas pela
inserção do acompanhante no hospital, bem como pelas
necessidades que surgiram com a ampliação no objeto de
cuidado e das condições de trabalho nesse processo. Ob-
servamos que a organização do trabalho não tem sido cen-
trada nas necessidades do binômio criança-familia, mas
nos procedimentos que os profissionais têm realizado bem
como o entendimento que a presença da família durante a
hospitalização infantil, diminui a carga de trabalho da
equipe de enfermagem, fato esse que contribui para a acei-
tação da mesma pelos profissionais. Inferimos que a equipe
de enfermagem em estudo ainda não (re) conhece a im-
portância de um trabalho articulado, centrado nas necessi-
dades ampliadas em saúde da criança e sua família. O
trabalho realizado sem um fio condutor comum, fragmen-
tado, compartimentalizado, conduz a implicações negativas
no modelo assistencial que busca a construção da integra-
lidade. Acreditamos que, a organização do trabalho pode
ser modificada por investimentos em recursos humanos e
materiais e, portanto, na construção de um projeto terapêu-
tico viável para a equipe e para o binômio criança-familia de
modo que a enfermagem possa realizar uma assistência
balizada pelas necessidades da prática assistencial em
cada situação particular. 
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A criança tem ocupado diferentes posições de acordo com
o valor e o significado que a sociedade lhe atribui em cada
época. Na assistência à saúde da criança hospitalizada in-
úmeras mudanças ocorreram, sobretudo a partir da se-
gunda metade do século XIX, estando estas diretamente
relacionadas a fatores de caráter social como o modo de
produção, a expansão da prática médica e a forma como a
sociedade enxerga o “ser criança”. De acordo com a litera-
tura americana, até 1930 a assistência de enfermagem à
criança hospitalizada tinha como principal finalidade a pre-
venção das infecções por meio do isolamento rigoroso, re-
pouso no leito e desencorajamento de visitas. Assim, a
criança era afastada de sua família, não se considerando a
importância das reações psicológicas infantis frente ao im-
pacto emocional causado pela internação hospitalar. A in-
trodução do antibiótico, o declínio das doenças infecciosas,
o surgimento de tecnologias inovadoras e nova concepção
da criança enquanto um ser dotado também de necessi-
dades psicossociais e afetivas contribuíram para que fosse
revista a separação dos pais de seus filhos durante a hos-
pitalização. Desde então, a presença da mãe junto ao filho
hospitalizado tem sido vista como benéfica, pois impede a
interrupção do vínculo mãe-filho durante a internação. A
adoção dessa forma de organização da assistência trouxe
inovações e mudanças à prática de enfermagem a qual ne-
cessitou buscar novos conhecimentos para se instrumen-
talizar e atender às novas características de seu objeto de
trabalho, contribuindo, assim para a construção de uma as-
sistência de caráter humanizado e integral. Esta, no entanto,
demanda novos conhecimentos capazes de subsidiar estes
profissionais a trabalharem com os aspectos emocionais
do binômio criança-família. Nessa perspectiva, busca-se
assegurar um atendimento de qualidade ampliando as in-
tervenções para além da recuperação do corpo doente e
reconhecendo a família como indispensável na recuperação
da saúde da criança. Apreender como está delineada a prá-
tica assistencial dos enfermeiros à criança hospitalizada e
sua família.Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa
acerca do processo de trabalho da equipe de enfermagem
na assistência à criança fundamentada nos estudos acerca
do processo de trabalho em saúde. A mesma foi realizada

na unidade de alojamento conjunto da Clínica Pediátrica de
um hospital escola no município de João Pessoa. Participa-
ram da pesquisa cinco enfermeiros que atuam há mais de
um ano na unidade em estudo. Para a coleta de dados em-
píricos utilizou-se a técnica de observação participante,
tendo em vista que esta possibilita o rápido acesso aos
dados sobre situações do cotidiano do trabalho em que os
sujeitos se encontram envolvidos, bem como a captação
das palavras e esclarecimentos que acompanham o com-
portamento dos observados. O encerramento da coleta dos
dados empíricos deu-se no momento em que identificamos
que as respostas às questões da pesquisa foram contem-
pladas. Para análise, realizamos uma ordenação dos dados;
uma classificação dos dados e a análise final. O projeto foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do HULW
tendo recebido parecer favorável à sua realização. Os resul-
tados deste estudo possibilitaram uma reflexão acerca das
práticas assistenciais das enfermeiras que trabalham em
uma unidade de internação pediátrica de um hospital pú-
blico de ensino. Observamos que estas profissionais dire-
cionam sua produção do cuidado na obtenção de dados
referentes aos problemas de saúde da criança, bem como
na pronta instalação de medidas terapêuticas. A comunica-
ção com os pais tende a ser do tipo vertical, baseando-se
em informações referentes ao atendimento das necessida-
des fisiológicas, regras e rotinas do serviço de saúde, bem
como nos direitos e deveres destes durante o período de in-
ternação hospitalar dos filhos. Os momentos de interação
criança-família-enfermeira, geralmente, ocorrem durante a
visita matinal às enfermarias ou realização de algum pro-
cedimento técnico ou em caso de mudança da terapêutica
adotada. As enfermeiras, geralmente, prestam informações
aos pais apenas diante das solicitações destes a respeito de
questões relacionadas ao tempo de hospitalização, evolu-
ção da doença, medicação e tratamento do filho. No en-
tanto, não utilizam saberes estruturados e atualizados que
lhes permitam sanar as dúvidas, sendo as orientações pres-
tadas precárias ou até incompletas. A família costuma as-
sumir uma postura passiva diante da tomada de decisões,
sobretudo da conduta médica, não sendo estimulada a per-
ceber-se como unidade básica dos cuidados de saúde de
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seus membros. Observou-se também que, devido a falhas
organizacionais, não havendo uma divisão sistemática das
atribuições, alguns profissionais acabam se sobrecarre-
gando, o que acarreta em prejuízos à assistência prestada.
Os aspectos observados refletem uma prática assistencial
cuja abordagem está centrada na patologia da criança, uma
vez que a finalidade do cuidado tem sido a cura da doença,
por meio de medidas terapêuticas, enfatizando a execução
de técnicas e procedimentos em detrimento das necessida-
des emocionais da criança e da família. Além disso, a forma
de abordagem é objetiva, sucinta, formal e unilateral, o que
aponta a necessidade da enfermagem refletir acerca da
prática assistencial pautada na apreensão das novas ca-
racterísticas de seu objeto de trabalho para que o enfer-
meiro se instrumentalize para atender à necessidade de
ampliação da dimensão cuidadora em pediatria. Nessa
perspectiva do trabalho, alteram-se, também, a finalidade
e os instrumentos de trabalho do enfermeiro, devendo, este
estar preparado para prestar uma assistência integral e hu-
manizada às crianças hospitalizadas e suas famílias.
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INTRODUÇÃO: A importância de se atender a necessidade
de brincar da criança durante a hospitalização tem sido am-
plamente divulgada na literatura. Além de propiciar diversão
e relaxamento, brincar é fundamental para o desenvolvi-
mento de suas potencialidades, ajudando-a a lidar melhor
com a experiência de adoecer e ser hospitalizada. Brincar
no hospital é um direito da criança, garantido pela lei
11.104, de 21 de março de 2005, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades
de saúde, públicas ou privadas, que ofereçam atendimento
pediátrico em regime de internação. Todavia, assim como
objetos e equipamentos hospitalares, os brinquedos tam-
bém podem transmitir infecções. Classificados como mate-
riais semi-críticos (que entram em contato com a pele
íntegra) e não críticos (que entram em contato com a mu-
cosa íntegra), os brinquedos necessitam de alguns cuida-
dos especiais quando utilizados no hospital. Considerando
os seus inúmeros benefícios para a criança contrapondo-
se ao risco de transmitir infecções, cabe ao profissional de
saúde, a tomada de decisão para determinar a melhor prá-
tica com base em evidências científicas. OBJETIVOS: In-
vestigar o conhecimento existente sobre o uso do brinquedo
e o risco de transmissão de infecções relacionadas à assis-
tência de saúde (IRAS); e identificar as recomendações pro-
postas para prevenir essa ocorrência em unidades
pediátricas. CASUÍSTICA E MÉTODO: Trata-se de uma pes-
quisa descritiva exploratória de abordagem quantitativa, que
consiste na revisão sistemática das publicações existentes
sobre o assunto em periódicos nacionais e internacionais
indexados nas seguintes bases de dados: PubMed, Medline,
Lilacs, Sciello, Cochrane e BDEnf. Para a busca, utilizaram-
se como descritores: brinquedo, jogos e brinquedos, infec-
ção, infecção cruzada, contaminação e contaminação de
equipamentos. Foram encontradas 18 publicações no pe-
ríodo de 1985 a 2006, selecionando-se 15 para constituir
a amostra. RESULTADOS: As publicações foram agrupadas
em cinco temáticas: brinquedo e risco de infecção em uni-
dades de terapia intensiva pediátrica (04; 26,7%); coloni-
zação de brinquedos em enfermarias e consultórios (04;
26,7%); comparação entre a colonização de brinquedos rí-
gidos e macios (03; 20%); risco de colonização em brinque-

dos macios (02; 13,3%); e práticas de higiene e desinfec-
ção de brinquedos (02; 13,3%). Os estudos mostram que
os brinquedos rígidos têm um menor risco de serem colo-
nizados por microrganismos, ao contrário dos macios que,
mesmo após a higiene, voltam a ser colonizados em cerca
de uma semana. 1-3 Além disso, é mais difícil higienizar
os brinquedos macios, com reentrâncias e/ou orifícios que
permitem o acúmulo de líquidos, favorecendo inclusive a
colonização de microrganismos patogênicos. 1,4 Os brin-
quedos também podem estar contaminados com micror-
ganismo potencialmente patogênico antes de chegarem ao
hospital, como mostra um dos estudos que analisou 70
brinquedos, todos apresentando cultura positiva para um
microrganismo patogênico no mínimo.5 Este estudo ainda
enfatiza a importância da higienização dos brinquedos, evi-
denciando significativa queda do crescimento bacteriano
nas culturas realizadas após essa prática. A higiene dos
brinquedos, bem como das mãos antes e após manuseá-
los, são considerados fundamentais para o controle da dis-
seminação dos microrganismos. Os métodos empregados
na higiene dos brinquedos devem considerar o tipo de ma-
terial de que são constituídos, incluindo: limpeza com de-
tergente neutro (manual) ou enzimático (máquina de lavar)
e desinfecção por termodesinfecção ou solução germicida
(por imersão ou fricção). Vale destacar que brinquedos de
pano com presença de sangue não devem ser deixados de
molho em detergente, pois bacilos gram-negativos sobre-
vivem na solução.1 Alguns cuidados relacionados à sele-
ção, higiene e armazenamento dos brinquedos são
recomendados no hospital: lava-los e desinfetá-los entre
os usos (se não puder ser lavado, não é apropriado para
instituições de saúde); brinquedos macios não são reco-
mendados, preferindo-se os de plástico rígidos (estes
devem ser escovados com água e sabão, enxaguados em
água limpa, imergidos em solução de hipoclorito na pro-
porção de 1:10 por 10 a 20 minutos, enxaguados nova-
mente em água e secos com ar seco ou máquina de lavar
com ciclo de água quente); coloca-los em local reservado
no final das brincadeiras e retorná-los à brinquedoteca so-
mente após higienização; brinquedos utilizados por bebês
e crianças pequenas não devem ser compartilhados; vide-
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ogames e computadores também devem ser higienizados
aplicando-se álcool a 70% em “mouses” e teclados uma a
duas vezes ao dia; crianças sob precauções expandidas
não devem freqüentar a brinquedoteca e os brinquedos
usados por ela devem ser mantidos no quarto e só devem
retornar à brinquedoteca após higiene e desinfecção. CON-
CLUSÃO: As publicações sobre o assunto ainda são escas-
sas e as existentes apresentam baixo nível de evidência
científica, não havendo estudos experimentais e/ou meta-
nálises bem delineados. Embora não esteja definida clara-
mente a relação entre brinquedo e infecção hospitalar, os
estudos apontam que ele pode atuar como veículo ou reser-
vatório na transmissão de infecções. É preciso desenvolver
pesquisas de maior consistência, que contribuam para que
o brinquedo possa ser empregado com maior segurança
em unidades de assistência à saúde da criança, deixando
de assumir o papel de vilão na transmissão de infecção.
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INTRODUÇÃO As informações da saúde infantil é um instru-
mento essencial para a tomada de decisões. Para a Vigilân-
cia Epidemiológica os dados coletados são imprescindíveis,
pois esta sintetiza a dinâmica de suas atividades na tríade
“informação-decisão-ação”. Estas informações, represen-
tadas pelos números, exige a capacidade de desvelar infor-
mações da complexa realidade como, por exemplo, as de
desigualdade encontradas sobre os grupos ditos vulnerá-
veis no qual se encontram as crianças (KLEBA, 2005). O
Ministério da Saúde preconiza como atenção básica de
saúde da criança o acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, incentivo ao aleitamento materno, con-
trole das doenças diarréicas, controle das infecções respi-
ratórias agudas e controle das doenças preveníveis por
imunização (BRASIL, 2001). Estes indicadores de saúde
contribuem para aproximar a realidade e formular metas e
estratégias. OBJETIVO Verificar a situação da atenção à
saúde das crianças de zero a cinco anos, através dos indi-
cadores de morbimortalidade infantil no município de Cha-
pecó, Santa Catarina no período de 1999 a 2004.
METODOLOGIA Este estudo é de caráter epidemiológico
transversal e operacional dos indicadores de saúde para o
levantamento da situação da saúde de crianças menores de
cinco anos residentes em Chapecó, SC. Para tanto verifi-
cou-se na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento
de Vigilância Epidemiológica os registros das doenças de
notificação compulsórias e informações dos programas de
atenção à saúde da criança os quais são indicadores bási-
cos de saúde infantil, como prevalência de desnutrição, co-
bertura vacinal, coeficiente da mortalidade infantil e
prevalência de diarréias. Os dados referentes a aleitamento
materno, nutrição, doença diarréica aguda, infecção respi-
ratória aguda, cobertura vacinal e mortalidade infantil foram
coletados na Vigilância Epidemiológica e através de dados
públicos disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde
e do Ministério da Saúde.A população de Chapecó é de
165.220 habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE, 2006), a população menor de um
ano no período estudado era de 3.107 (1999), 2.282
(2000), 2.909 (2001), 2.972 (2002), 3.039 (2003), 3.106
(2004). Já a população de um a quatro anos era de 12.339

(1999), 11.422 (2000), 11.747 (2001), 12.004 (2002),
12.274 (2003), 12.542 (2004). A rede municipal de saúde
é composta por 27 unidades básicas de saúde e o serviço
público hospitalar é prestado pelo Hospital Regional do
Oeste, o qual dispõe de 314 leitos, o qual atende 92 muni-
cípios da região Oeste de SC, 26 municípios da região Sud-
oeste do PR e Norte do RS. A análise dos dados foi realizada
através do cálculo da incidência conforme a seguinte equa-
ção: Incidência =Casos ocorridos em um período de tempo
especificado x fator População total em risco RESULTADOS
Os resultados apontaram que o aleitamento materno du-
rante o período estudado era acompanhado no retorno para
a vacinação do 1º a 12º mês, no entanto, estas informações
não eram centralizadas, tampouco acompanhadas para um
diagnóstico preciso do processo de amamentação e des-
mame. A partir de 2006 estas informações estão sendo
acompanhadas sendo que de janeiro a setembro daquele
ano 43,9% das crianças estão em aleitamento materno ex-
clusivo. Apesar de ter aderido ao SISVAN a VE não dispõe
de informações relacionadas à desnutrição infantil, anemia
e deficiência de vitamina “A”, referentes ao período estu-
dado. Somente a partir de 2006 verificou-se que a preva-
lência de desnutrição esta acentuada nas crianças de um
a dois anos com 47,7 ±13,5%, entre dois e três anos com
40,9±16,8% e entre os quatro e cinco anos foi de
15,3±7,2%. As doenças diarréicas agudas são notificadas
e semanalmente os dados encaminhados para a Secretaria
Estadual de Saúde, no entanto a VE não dispõe destes para
uma análise acurada da prevalência no período estudado.
A VE não possui informações sobre as infecções respirató-
rias agudas e suas complicações por não considera-las de
importância de notificação compulsória. A cobertura vacinal
apresentou um alto índice em menores de um ano, e de
um a quatro anos no período estudado. A mortalidade infan-
til por condições perinatal é a maior causa de morte com ín-
dice de 64,7%. A média geral dos coeficientes de
mortalidade de criança menores de um ano foi de
14,9±1,5% e entre um a quatro anos foi de 0,6±0,2%.  Os
resultados encontrados demonstram que as informações
estão sendo coletadas na maioria das doenças (exceto as
Infecções Respiratórias), no entanto, estas não são acom-
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panhadas e utilizadas para análise. CONCLUSÕES O muni-
cípio de Chapecó, além das doenças de notificação compul-
sória, durante o período estudado (1999 a 2004) apenas
forneceu informações relacionadas à cobertura vacinal in-
fantil e mortalidade infantil. O mesmo não possui informa-
ções relacionadas à amamentação e aos padrões de
desmame, sobre a prevalência de desnutrição infantil (ape-
sar de ter aderido ao SISVAN), prevalência de anemia e de-
ficiência de vitamina “A”, incidência de doenças diarréicas
agudas (apesar de notificá-las semanalmente), e sobre as
infecções respiratórias agudas. Conclui-se que o diagnós-
tico da situação integral da saúde infantil não tem sido sis-
temático neste município, pois, alguns indicadores de saúde
infantil, os quais constituem o núcleo dos diagnósticos de
saúde da criança não são verificados como as infecções
respiratórias agudas, a prevalência de anemia, a deficiência
de vitamina “A”. No entanto, conforme verificado, os dados
sobre amamentação e desnutrição estão sendo coletados
e analisados a partir de 2006. Conforme informações col-
hidas, vêm surtindo efeitos positivos sobre a saúde infantil
conforme relatado nos resultados. Ressalta-se que existe a
necessidade de se aprofundar o estudo sobre a situação
da saúde infantil neste município para melhor diagnosticar
a saúde das crianças.
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INTRODUÇÃO: O câncer infantil representa uma ameaça
para o equilíbrio das relações familiares. Há uma vasta li-
teratura nacional e internacional que aborda as conseqüên-
cias do câncer infantil no sistema familiar, particularmente
sob a perspectiva de mães, pais e dos irmãos da criança
doente. No entanto, apesar de os pais e mães da criança
com câncer estarem em um processo interativo nos cuida-
dos ao filho, pouca atenção tem sido dada às maneiras
como a doença da criança afeta a relação conjugal do
casal. As pesquisas que abordam esse relacionamento
ainda são incipientes e, por isso, necessitam de maiores
investimentos, principalmente dos profissionais que se de-
dicam ao cuidado centrado na família. OBJETIVO: Buscar
evidências disponíveis na literatura que abordem as reper-
cussões que o câncer infantil traz à relação conjugal dos
pais. MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa da lite-
ratura. Para as buscas foram utilizadas as seguintes pala-
vras-chave: Neoplasias (Neoplasms); Criança (Child);
Casamento (Marriage); Cônjuges (Spouses); Relações Fami-
liares (Family Relations) e Enfermagem (Nursing). Os artigos
selecionados obedeceram aos seguintes critérios de inclu-
são: artigos que trouxessem a relação conjugal dos pais da
criança como objeto de estudo; artigos em inglês, portu-
guês e espanhol produzidos entre janeiro de 1997 a julho
de 2007; artigos com resumos disponíveis e indexados nas
seguintes bases de dados: CINAHL, PsycINFO, Pubmed,
Scopus, CUIDEN e LILACS. RESULTADOS: Selecionaram-se
onze artigos e a análise destes permitiu a identificação de
três temáticas: fase da doença e mudanças no relaciona-
mento conjugal; características das mudanças nas relações
conjugais; a comunicação entre o casal e seu relaciona-
mento conjugal. Em relação à primeira temática, alguns es-
tudos apontaram que as duas primeiras semanas após o
diagnóstico são vistas como um período particularmente
difícil e, mesmo os pais que parecem lidar bem com a si-
tuação, confessam suas fraquezas, dependendo de auto-
controle. Para outros pais, o sofrimento se refletiu com
maior intensidade nos dois primeiros meses após o diag-
nóstico da doença da criança e esse quadro pode se esten-
der até o primeiro ano da doença. Esse intervalo de tempo
compreende o momento do diagnóstico, o início das hos-

pitalizações e do tratamento. Nesse período, o relaciona-
mento dos pais é muito afetado, pois estão angustiados e
aflitos com o impacto inicial causado pela doença do filho.
A segunda temática refere-se às características das mu-
danças na relação conjugal, que para alguns pais inicia-se
com o isolamento, o que dá origem a um estresse inter-
pessoal em relação a seu cônjuge e, consequentemente,
causa discórdia entre ambos. As mães queixam-se mais
da falta de apoio vindo do marido, o que não é freqüente na
queixa destes últimos em relação às mães. Os diferentes ní-
veis de ansiedade entre os pais e mães estão diretamente
associados ao estresse conjugal. Além disso, há casais que
relatam que suas dificuldades conjugais resultam de pro-
blemas prévios ao diagnóstico da doença da criança, o qual
agrava a situação. Mudança negativa na relação conjugal
desses casais pode ser exemplificada com a dificuldade
dos cônjuges desempenharem os mesmos papéis e dividi-
rem as responsabilidades do cuidado do filho, resultando
em conflitos na díade conjugal. Por outro lado, o câncer in-
fantil pode trazer mudanças positivas, a saber: maior coe-
são e capacidade que alguns pais apresentam para se
adaptar às circunstâncias adversas; crescimento e fortale-
cimento da relação, resultante do maior tempo que passam
um com o outro durante os cuidados dispensados à
criança; compartilhamento de estratégias para enfrentar os
momentos ruins; disponibilidade para apoiar o outro, sem-
pre que for preciso; aumento da tolerância e flexibilidade
para deixar de lado os problemas e se concentrar nos cui-
dados ao filho doente.A terceira temática mostrou que a
comunicação é dificultada em virtude das demandas que a
situação traz e da intensidade do sofrimento que a doença
do filho causa na vida desses casais. Muitas vezes, a apro-
ximação e o diálogo tornam-se inviáveis. Dentre os casais
geograficamente separados, devido à hospitalização da
criança, foi levantado que é difícil conversar sobre questões
importantes pelo telefone e alguns casais afirmam que pre-
cisam de tempo e oportunidade para conversar sobre o fu-
turo, além de sua necessidade de compartilhar seus planos
e pensamentos. Os homens consideram difícil compartilhar
informações íntimas entre si, pois falar sobre sua situação
conjugal e sobre suas tensões, exige levantar questões de-
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licadas em público, como interdependência emocional e
sexualidade. A comunicação efetiva entre os cônjuges é
apontada como fator que contribui para a melhora da co-
municação entre a equipe médica e pais da criança com
câncer. CONCLUSÃO: A revisão evidenciou a necessidade
de pesquisas que analisem a relação conjugal desses pais
e mães na experiência do câncer infantil. Evidenciou-se,
também, a necessidade de estudos que abordem as expe-
riências desses homens e mulheres ao lidar com as ques-
tões de gênero e com as mudanças nos papéis de cada
um, contextualizadas no desafio de ser pai e mãe de uma
criança com câncer. Há um predomínio de estudos que en-
focam as diferenças e experiências dos pais e mães, sepa-
radamente, ao lidarem com a doença do filho, sem levar
em consideração que esses sujeitos formam um casal (uni-
dade) que lida com a doença em um processo interativo e
dinâmico. Logo, precisam estar sincronizados na trajetória
de enfrentamento da doença da criança. Reconhecer as ex-
periências do casal na presença do câncer infantil é impor-
tante para se planejar o cuidado de enfermagem e
direcionar o desenvolvimento de pesquisas, cujos resulta-
dos possam ser implementados na prática. 
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INTRODUÇÃO: O avanço da ciência e da tecnologia mo-
derna tem contribuído para o progresso do tratamento dos
cânceres, de modo a permitir que crianças e suas famílias
vivenciem a doença por um período maior. Para auxiliá-los
na trajetória do câncer, o apoio social é um importante
aliado. Contudo, a maioria das pesquisas não tem abordado
a temática apoio social como objeto principal de estudo, di-
ficultando a comparação e a aplicabilidade das mesmas.
Somado a isso, há o fato de os estudos sobre apoio social
na Oncologia Pediátrica serem oriundos de teorias basea-
das para o adulto. Pesquisas que examinam os efeitos do
apoio social aos portadores de câncer infantil encontram-
se ainda em estágios iniciais, o que não permite que se de-
termine empiricamente a importância deste recurso às
crianças com câncer e seus familiares. OBJETIVO: Buscar
as evidências disponíveis na literatura que abordem o apoio
social dispensado aos membros de famílias das crianças
com câncer, sob suas perspectivas, nos últimos dez anos.
MÉTODO: Selecionamos como método de pesquisa a revi-
são integrativa da literatura. Utilizamos como palavras-
chave: apoio social (social support), família (family), criança
(child) e câncer (cancer). Foram estabelecidos os seguintes
critérios de inclusão: o artigo deveria conter como temática
de estudo questões sobre famílias/familiares de crianças
com câncer ao lidarem com algum tipo de apoio social; tra-
zer o apoio social como foco central/objeto de estudo; ar-
tigos em inglês, espanhol e português publicados no
período de janeiro de 1996 a julho de 2006; artigos com re-
sumos disponíveis e indexados nas bases PubMed, Web of
Science, CINAHL, PsycINFO, e LILACS. RESULTADOS: Sele-
cionaram quinze artigos e a análise dessas publicações per-
mitiu a identificação de três temáticas: apoio social e a
trajetória do câncer, apoio social aos irmãos saudáveis e
apoio social aos pais e mães de crianças com câncer. A pri-
meira categoria revelou que a fase do diagnóstico e/ou a de
recidiva da doença tende a ser a mais difícil para as famílias
de crianças com câncer. Neste momento, geralmente, ne-
cessitam mais de apoio emocional e no decorrer do trata-
mento, além deste, buscam o apoio informativo. Após o
recebimento do diagnóstico, a família começa a procurar e
a receber os diversos tipos de apoio social, os quais favo-

recem seu ajuste nesta trajetória, porém verifica-se que a
oferta do apoio tende a diminuir ao longo do tempo devido
à duração do tratamento. A provisão do apoio social é es-
sencial para ajudar as famílias a lidarem com o choque do
diagnóstico e as demandas subseqüentes do tratamento
até seu término, resultando este na cura ou morte. A se-
gunda categoria demonstrou que as respostas que os ir-
mãos saudáveis têm são determinadas por diversos fatores,
tais como temperamento individual, experiências de vidas,
idade desenvolvimental, dentre outros. Os tipos de apoio
considerados mais benéficos aos irmãos saudáveis são o
emocional, instrumental e de informação. Uma oferta menor
de apoio social ao irmão saudável pode ocasionar proble-
mas psicossociais e, quando isso ocorre, é difícil identificar
e realizar uma intervenção adequada. Meios adequados
para levantamentos de dados, como também a avaliação
das percepções dos diferentes sujeitos – pais e irmãos sau-
dáveis e uma referência teórica são imprescindíveis para
ajudar os enfermeiros pediátricos na aplicação do conceito
de apoio social em sua prática clínica com irmãos saudá-
veis de crianças portadoras de câncer. A terceira categoria
mostrou que os pais e mães de crianças com câncer
podem ter respostas adaptativas à doença diferentes um
do outro. Geralmente, os homens sofrem mais de isola-
mento e recebem menos apoio social que as mulheres, tal-
vez porque as mães demonstrem um nível maior de
ansiedade, motivo pelo qual procuram mais apoio do que os
pais. Na prática, devemos considerar as variações indivi-
duais para melhor elaborar um planejamento do cuidado
centrado na família, porém não é adequado fazer diferenças
entre os gêneros, ou seja, deve-se oferecer o mesmo apoio
a ambos, independentemente do sexo. Dentre as fontes de
apoio oferecidas a essa clientela, encontram-se os parcei-
ros, família, amigos, empregados, equipe do hospital e ou-
tros pais que vivenciam a mesma situação. Como
sugestões para aumentar o apoio oferecido às famílias,
estão: prover assistência por meio de voluntários treinados;
envolver pessoas que guiem as famílias nos estágios ini-
ciais do tratamento e dar oportunidade para que elas con-
heçam crianças que obtiveram sucesso no tratamento;
desenvolver grupos de apoio para pais, além de incentivar
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o uso de novas tecnologias. CONCLUSÃO: Prover apoio so-
cial aos membros das famílias das crianças com câncer é
parte do cuidado integral fornecido pelos enfermeiros. Fre-
quentemente, o apoio social tende a diminuir ao longo do
tempo, mas sua oferta não deve ser excluída, pois as diver-
sas fases que a criança e sua família enfrentam têm suas
próprias características e nem sempre os familiares verba-
lizam as dificuldades vivenciadas. Para que a enfermagem
possa contribuir substancialmente no percurso que o cân-
cer impõe, planejando serviços e cuidados apropriados,
com base nas necessidades surgidas em cada fase da do-
ença, é importante dispor de instrumentos que ajudem na
identificação dos tipos de apoio social que favorecerão essa
clientela. Pesquisas futuras devem se direcionar à compre-
ensão do que mais precisam estas famílias durante a tra-
jetória do câncer, seja a família como um todo, seja cada
membro do núcleo familiar, saudável ou doente, presente
ou não no ambiente hospitalar. Atualmente, a ciência e o
avanço da tecnologia têm proporcionado uma variedade de
intervenções disponíveis, por isso tanto os enfermeiros
quanto outros profissionais da saúde devem dispensar
atenção especial a esse processo, a fim de oferecer acesso
à diferentes formas de apoio às crianças com câncer e suas
famílias. Reconhecer as reais necessidades de apoio dos
membros das famílias de crianças com câncer é importante
para que se possa planejar o cuidado de enfermagem de
maneira coerente e adequada, bem como ajudar a direcio-
nar as áreas de intervenção que precisam ser desenvolvi-
das, testadas na pesquisa e implementadas na prática.
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A criação do Curso de Especialização em Saúde da Criança
Modalidade Residência, primeiro numa Universidade Pú-
blica do Estado, vem de encontro com as necessidades de
qualificação do enfermeiro tanto na área da Atenção Básica
da Saúde como na Hospitalar. Em geral, as Residências dos
cursos das Ciências da Saúde, especialmente Enfermagem
e Medicina, têm enfoque na área hospitalar. Na contramão,
da formação hospitalocêntrica, desde a década de 90, há
iniciativas acadêmicas curriculares inovadoras nos cursos
superiores da Saúde, sob a perspectiva de se formar novos
perfis profissionais a serem absorvidos no mercado de tra-
balho. Este mesmo mercado de trabalho, submetido à re-
organização das políticas públicas do Sistema Único de
Saúde – SUS e necessitando de profissionais capacitados
para cumprir suas diretrizes e regulamentações em prol
dos usuários. Não obstante, a criação de novos Cursos de
Pós-graduação, mesmo na modalidade Residência, poderia
fugir da lógica da formação profissional para o SUS e assim
promover melhorias qualitativas dos recursos humanos res-
ponsáveis pelas ações de saúde materno-infantil. O Curso
de Especialização em Saúde da Criança, Modalidade Resi-
dência, foi construído sob a perspectiva do cumprimento
da legislação brasileira – ECA, das políticas públicas de
atenção integral à saúde da criança, do Ministério da Saúde
e das Diretrizes Curriculares Nacionais na área da Saúde.
O Enfermeiro Residente, vivencia o atendimento da criança
desde o período da pré-concepção no serviço de atenção
básica de saúde até a internação nas unidades de média e
alta complexidade. A premissa do atendimento integral da
criança no serviço de saúde, pelo Enfermeiro Residente, se

baseia na organização de uma rede integrada de assistên-
cia, nos serviços de saúde do município e região. Neste
sentido, o presente trabalho, tem como objetivo apresentar
o relato de experiência da efetivação das 900 horas de
atuação do Residente de Enfermagem em Saúde da
Criança, nos diferentes cenários dos serviços da Atenção
Básica de Saúde, do município de Londrina e região, locais
de inserção da criança e família. Trata-se de um estudo
descritivo. Em conformidade com a Resolução CA no
154/2005, 14 de setembro de 2005 (Comissão Nacional da
Residência Médica e Secretaria de Educação Superior) a
carga horária se divide em: Assistência Integral à Saúde da
Criança I e II, Assistência Integral à Criança Hospitalizada I
e II, Disciplinas do Tronco Comum: Metodologia de pes-
quisa, Políticas de Saúde, Informática em saúde e Bioesta-
tística, Bioética, Metodologia da Assistência de
Enfermagem, Gerência de Serviços de Enfermagem, Edu-
cação em Enfermagem, Epidemiologia e Atividades teóricas
e práticas. A carga horária total do curso corresponde à
5010 horas ministradas em 2 anos, 2505 horas em cada
ano em tempo integral, divididas em atividades práticas e
teóricas correspondendo 52 horas semanais.  No 1º ano,
720 horas são para o cumprimento das atividades teórico-
práticas com enfoque na prevenção e promoção da saúde
materno-infantil: no Banco de Leite Humano, no Centro de
Lactação - CELAC, na Unidade de Lactação de Cambe -
UNILAC e Maternidade do Hospital Universitário o enfer-
meiro residente desenvolve habilidades para atuar na rede
de Banco Leite Humano compreendendo a rede sócio-bio-
lógica e aplicando os princípios do incentivo ao aleitamento
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materno exclusivo no serviço de saúde e durante a visita
domiciliar. No Centro de Educação Infantil desenvolve ativi-
dades teórico-práticas de prevenção e promoção da saúde
das crianças, pais e funcionários. No Centro de Referência
de Imunobiológicos Especiais-CRIEs e na Unidade Básica
de Saúde o enfermeiro residente presta cuidado de enfer-
magem individual e coletivo de promoção, proteção e recu-
peração da saúde da criança aos recém-nascido, lactentes,
infantes, pré-escolares e escolares, com base no perfil epi-
demiológico, considerando o princípio da responsabilidade
compartilhada com a família e equipe de saúde avaliando
os fatores de risco à sua saúde, acompanhando o cresci-
mento e desenvolvimento e prestando atendimento às do-
enças prevalentes no âmbito da unidade básica de saúde,
nas escolas, nos Centros de Educação Infantil, na comuni-
dade e na visita domiciliar. No 2º ano, 180 horas são para
o cumprimento das atividades teórico-práticas de preven-
ção, promoção e reabilitação da saúde nos ambulatórios
da Comissão de Suporte Nutricional Enteral e da Quimiote-
rapia. As atividades do residente no ambulatório da Comis-
são de Suporte Nutricional Enteral se refere ao
desenvolvimento da habilidade de assistência sistematizada
durante todo o processo de terapia nutricional quanto à ad-
ministração da nutrição enteral e prescrição dos cuidados
de enfermagem em nível hospitalar, ambulatorial e domici-
liar, juntamente com a equipe multidisciplinar e; na Unidade
de Quimioterapia presta cuidado de enfermagem individual
e coletivo à criança com câncer durante o processo de tra-
tamento no serviço ambulatorial ou de internação na Uni-
dade Pediátrica aplicando os instrumentos básicos de
enfermagem e diagnóstico de enfermagem considerando
os princípios de responsabilidade compartilhada com a fa-
mília e equipe de saúde. Além das 900 horas de atividades
práticas, os residentes cumprem 200 horas teóricas perti-

nentes ao campo de atuação, embasados na Educação Per-
manente em Saúde, com equipe de saúde, docente e co-
munidade. A carga horária restante do 2º ano, 2325 horas,
são realizadas na: Unidade Pediátrica, Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal e Unidade de Terapia Intensiva Pediá-
trica. Pode-se observar que a presente grade curricular
tem proporcionado de forma direta e indireta o cumpri-
mento das diretrizes do SUS que pressupõe, dentre elas:
intervenção sobre os fatores de risco dos grupos etários;
prestação da atenção integral, contínua e de boa quali-
dade nas especialidades básicas de saúde à população
adscrita, ambulatório e hospital; estabelecimento de par-
cerias entre serviço e academia buscando desenvolver
ações intersetoriais na área materno-infantil. Cabe salien-
tar, que as atividades teóricas e práticas, da Residência
em Saúde da Criança, de cada campo, foram construídas
juntamente com os enfermeiros de cada campo de prática
em que ele atua. À partir da vivência nos campos no 1º
ano de implantação da Residência, foram reconstruídas,
em conjunto, algumas das atividades para o prossegui-
mento neste ano, no intuito de garantir e integrar as ne-
cessidade dos campos aos da aprendizagem dos
enfermeiros residentes, e assim, resultar na melhoria da
qualidade da assistência à criança e sua família.
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Desnutrição energético-protéica é síndrome a qual com-
preende várias enfermidades, cada uma com causa espe-
cífica relacionada com um ou mais nutrientes. Cada
etiologia possivelmente arrolada inexoravelmente tem como
desfecho essencial o desequilíbrio celular entre forneci-
mento de nutrientes e energia, por um lado, e, por outro, a
demanda corporal para assegurar crescimento, desenvol-
vimento, manutenção metabólica e funções específicas.
Dessa forma, sofrem de desnutrição aqueles que manifes-
tam sinais e sintomas provenientes da insuficiência quan-
titativa e/ou qualitativa da dieta ou de doenças que
determinem mau aproveitamento biológico dos alimentos
ingeridos. Historicamente, índices assustadores dessa sín-
drome foram, e infelizmente continuam sendo, principal-
mente nos países em desenvolvimento, motivo de grande
comoção política e social. Segundo a Organização Pan-
Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde
(OPAS/OMS), no ano 2000, a desnutrição energético-pro-
téica afetava uma em cada quatro crianças em todo mundo.
Mas, atualmente, é significativa a redução dos índices de
morbi-mortalidade por esse tipo de desnutrição, reflexo de
contínuas e progressivas ações públicas, coletivas, não-go-
vernamentais ou mesmo de laboro individual voluntariado
iniciadas há décadas. Por outro lado, com avanço da tec-
nologia hospitalar e aumento das pesquisas relacionadas
às Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica,
houve aumento da expectativa de vida das crianças, prin-
cipalmente entre prematuros de extremo baixo peso ao
nascer, onde índices de morbidade são tão elevados que,
inevitavelmente, acabam proporcionando aquisição de en-
fermidades de base crônica que favorecem, direta ou indi-
retamente, a desnutrição infantil. Assim, o presente trabalho

objetiva relatar experiência de atuação dos Residentes de
Enfermagem em Saúde da Criança junto à equipe multi-
profissional do Ambulatório da Comissão de Suporte Nutri-
cional no combate, ou ao menos, diminuição das mazelas
causadas por essa síndrome em um hospital escola público
do estado do Paraná. O Hospital Universitário Regional do
Norte do Paraná (HURNP) da Universidade Estadual de Lon-
drina (UEL) se localiza no município de Londrina (PR) e tem
por objetivo desenvolver ensino, pesquisa e extensão de
serviços à comunidade.  Foi ativado em 1º de agosto de
1971 e é o único hospital público de grande porte no norte
do Paraná. Estratégico e tradicional Centro de Referência
para o Sistema Único de Saúde (SUS), atende pacientes de
cerca de 250 municípios do Paraná e de mais de 100 ci-
dades de outros estados de várias regiões do País. Possui
333 leitos, sendo todos disponíveis ao SUS e, também, é
considerado Hospital Amigo da Criança. É nesse ambiente
que se dá o funcionamento do Ambulatório da Comissão
de Suporte Nutricional. Esse serviço teve suas atividades
iniciadas em 2002, sendo constituído por equipe multipro-
fissional (Assistente Social, Enfermeiras, Farmacêutica, Mé-
dica, Nutricionista e Psicóloga) com ações intersetoriais
destinadas ao acompanhamento de crianças desnutridas.
Desde 2006, conta com apoio das Residentes de Enferma-
gem em Saúde da Criança, potencializando a formação de
grande parceria na identificação de crianças consideradas
de risco para desenvolvimento dessa síndrome no ambiente
intra-hospitalar. O ambulatório objetiva melhorar o estado
nutricional e a qualidade de vida de pacientes e familiares,
auxiliando-os na adequação de uma nova rotina alimentar
em seu meio sócio-cultural. Desde o princípio, dispõe de
30 vagas para acompanhamento e fornecimento de dietas
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complementares aos pacientes. Para que isso seja possível,
conta com auxílio da Prefeitura de Londrina e com doações
conseguidas pelos membros da equipe. Dentre os critérios
de admissão, além da disponibilidade de vaga, considera-
se existência de encaminhamento médico e/ou nutricional
contendo diagnóstico e história clínica da criança. Os mes-
mos provêm tanto de setores intra-hospitalares como de
serviços de saúde externos. Também, é verificada a existên-
cia de doenças de base crônica, evolutivas ou não, que pro-
porcionam grande potencial para desenvolvimento da
desnutrição infantil, quais sejam: Encefalopatia Crônica
Não-Evolutiva (ECNE), doença de Chron, intolerância à lac-
tose, erros inatos do metabolismo, HIV, anomalias congêni-
tas do trato gastrintestinal, entre outras. Os casos são
discutidos durante os atendimentos e as decisões são to-
madas em conjunto, tendo cada profissional contribuição
de acordo com sua área de atuação. Muitas dificuldades
surgiram desde o início pelo número insuficiente de vagas,
alto custo das dietas complementares, falta de recursos na
comunidade para fornecimento das dietas em geral e indis-
ponibilidade de horário fixo dos profissionais para o atendi-
mento, vsto que são responsáveis por outros setores e não
recebem liberação para participação das consultas, sendo
essas realizadas nos intervalos das atividades regulares. O
Ambulatório funciona toda terça-feira de manhã e atende
de 10 a 15 pacientes/dia. Atualmente, acompanha 34 pa-
cientes (quatro acima da capacidade), sendo que 70,6%
(24) são crianças de até 12 anos. A Assistente Social é a
principal responsável em realizar visitas domiciliares aos
pacientes mais críticos, papel esse importantíssimo no se-
guimento em longo prazo dessas crianças também no con-
texto e convívio familiar. O restante é acompanhado via
contato telefônico e por meio dos retornos mensais ao am-
bulatório. As ações dessa equipe de saúde visam não só o
tratamento da enfermidade em si, por isso sempre ponde-
ram a rotina de cada família, levando em consideração con-
flitos pessoas, intrafamiliares e problemas sócio-econômicos
que cursam como causa direta ou agravante do problema
em questão. Como sua gênese, as possíveis soluções
devem estar centradas no núcleo sócio-familiar de cada
paciente. Devido à cronicidade dos casos acompanhados,
poucos recebem alta do ambulatório, dificultando ainda
mais a admissão de novos pacientes, sendo que a mesma
só acontece quando a criança recupera-se do estado de

desnutrição e é capaz de manter adequado ganho ponderal
com os recursos alimentares que a família dispõem. A
Residência de Enfermagem vem contribuindo fielmente
com a equipe, pois além de atuar no ambulatório, cuida
das crianças internadas na Unidade Pediátrica já em
acompanhamento, além de identificar outros pacientes
com alto risco nutricional, sendo o elo de ligação entre a
equipe e o serviço, favorecendo o cuidado intra e extra-
hospitalar desses pacientes. 
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O presente trabalho tem por objetivo identificar os fatores
de risco para doenças cardíacas em escolares assinto-
máticos e discutir os riscos para doenças cardíacas e a
atuação do enfermeiro frente às propostas para interven-
ções de enfermagem relacionadas à promoção e prote-
ção de saúde dos escolares. Essa pesquisa consiste num
estudo exploratório quantitativo cuja população estudada
foi de escolares, estudantes da Escola Municipal Profª
Marluccy Salles de Almeida, em São Gonçalo. A idade es-
colar representa um marco importante, com alterações
significativas não somente no aspecto físico como tam-
bém psíquico e social. É a fase na qual o organismo deve
contar com uma série de condições favoráveis para o seu
pleno desenvolvimento. A idade escolar representa um
marco importante, com alterações significativas não so-
mente no aspecto físico como também psíquico e social.
É a fase na qual o organismo deve contar com uma série
de condições favoráveis para o seu pleno desenvolvi-
mento. Algumas das doenças cardiovasculares envolvem
fatores genéticos que podem contribuir para sua ocorrên-
cia de maneira causal ou na sua patogênese. Assim
sendo, a dieta e a atividade física são os principais fato-
res que poderiam ser modificados ainda na fase jovem,
com vistas à prevenção dessas doenças. São as chama-
das medidas preventivas primárias e secundárias, isto é,
medidas aplicadas em uma população sem a doença,
mas na qual estão presentes os fatores de risco, e me-
didas aplicadas em uma população já com a doença mas
sem manifestação clínica, respectivamente. Diante do ex-
posto, este estudo investigou o seguinte objeto: risco
para doenças cardíacas em escolares assintomáticos.
Neste sentido, este estudo tem por objetivos: identificar
os fatores de risco para doenças cardíacas em escolares
assintomáticos; e discutir os riscos para doenças cardí-
acas e a atuação do enfermeiro frente às propostas para
intervenções de enfermagem relacionadas à promoção
e proteção de saúde dos escolares. Essa pesquisa con-
siste num estudo exploratório quantitativo cuja amostra
foi constituída por 33 alunos matriculados no período da

coleta de dados, na faixa etária de 8 e 9 anos. O instru-
mento utilizado foi o teste de risco coronariano (anexo)
elaborado pela Associação Americana do Coração e va-
lidado no Brasil pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.
O teste contém em sua parte inicial dados de identifica-
ção, sendo então composto por 8 elementos considera-
dos fatores de risco importantes para doença cardíaca. A
saber, os fatores de risco abordados são: fumo,
idade/sexo, peso, atividade física, antecedente familiar,
pressão arterial, glicemia e colesterol. Os resultados
mostraram que 18 alunos (54,54%) apresentam fatores
de risco para doenças cardíacas, sendo apontados como
fatores mais freqüentes: fumante passivo, sedentarismo
e dieta inadequada. Aproximadamente 1% das crianças
apresentam uma dislipidemia familiar, enquanto outras
5 a 10% apresentam alguma alteração no lipidograma
LDL acima de 130mg/dL ou HDL<35mg/dL ou triglicerí-
deos>150) e devem ser acompanhadas clinicamente.
Estas crianças, na maioria das vezes não apresentam
sintomas clínicos, então a suspeita é baseada na história
familiar e alimentação. Quanto às atividades, os escola-
res apresentaram uma tendência ao sedentarismo, se li-
mitando aos jogos eletrônicos e brincadeiras que não
demandam gastos energéticos, ou então permanecendo
longos períodos na frente da televisão. Estes dados nos
mostram que existe a necessidade de intervenção pre-
coce quanto à mudança de atitudes e hábitos de vida
desde a infância. Nesta faixa etária, os escolares depen-
dem muito de orientações e subsídios para que possam
tomar a decisão quanto à qualidade de vida que terão
enquanto adultos. A exposição a esses fatores de risco
pode interferir desfavoravelmente, aumentando o risco
do escolar tornar-se um adulto cardiopata. Este tipo de
estudo permite estabelecer metas para a educação em
saúde do escolar para a melhoria dessa problemática. O
acompanhamento da evolução dos escolares deve ser in-
corporado ao programa educativo das escolas, possibili-
tando uma mudança em seu hábito de vida e tornando-os
adultos mais saudáveis. 
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INTRODUÇÃO: O presente estudo é um relato de expe-
riência elaborado por acadêmicas do sétimo período do
Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da
Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que durante o
Programa Curricular Interdepartamental VIII intitulado
“Cuidados de Enfermagem a Clientes Hospitalizados II”
desenvolveram o estágio curricular supervisionado em
um hospital pediátrico do Município do Rio de Janeiro.
Nesse estágio, as acadêmicas autoras prestaram cuida-
dos à pré-escolar, acometida de pneumonia bacteriana
com derrame pleural. O Ministério da Saúde (2004)
aponta que as infecções respiratórias agudas (IRAs) são
a segunda ou terceira causa de morte em menores de
cinco anos e que 85% dos óbitos por IRA são devido à
pneumonia. Para Brunner e Suddarth (2005) a pneumo-
nia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada
por um agente microbiano. As Autoras ressaltam que as
bactérias normalmente penetram nas vias aéreas infe-
riores, porém o mecanismo de defesa de um indivíduo
não imunocompromentido não permite o desenvolvi-
mento do quadro de pneumonia. Guimarães (2002) des-
taca que alguns sinais e sintomas da pneumonia se
apresentam como dor torácica quando há envolvimento
da pleura, geralmente com presença de febre alta de
39,5ºC e tosse produtiva com secreção de coloração fe-
rrugem. Quando há maior comprometimento do pulmão,
a falta de ar torna-se mais evidente. O tratamento de
caso de pneumonia segundo a Sociedade Brasileira de
Pediatria (2003) é determinado conforme faixa etária e
a gravidade dos casos, contudo na realidade ocorre que
a dificuldade de diagnóstico preciso e em tempo hábil
muita das vezes implica na escolha empírica do trata-
mento. OBJETIVOS: identificar os problemas da pré-es-
colar com 6 anos; implementar o plano de cuidados de
enfermagem voltados para os problemas da criança e
orientar a criança e seu acompanhante a respeito da pa-
tologia, tratamento e prognóstico esperado. METODO-

LOGIA: Trata-se de um estudo de caso clínico baseado
no Processo de Enfermagem de Wanda Aguiar Horta
(1979). RESULTADOS: Os problemas da pré-escolar: fa-
diga; taquipnéia, dor aguda torácica com percepção
sensorial dolorosa; grande quantidade de secreções em
vias aéreas; hipoatividade; deambulação prejudicada;
restrição ao leito; língua saburrosa; constipação; inape-
tência; e febre. A assistência prestada abrangeu os cui-
dados: manter a pré-escolar em posição de
semi-Fowler; orientar a criança e sua mãe quanto à Es-
pirometria de Incentivo; orientar quanto aos exercícios
respiratórios utilizando as técnicas de respiração com
lábios franzidos e respiração diafragmática; registrar o
grau de intensidade da fadiga através de uma escala nu-
mérica de 0 – 10; colocar a criança em posição confor-
tável; registrar a localização, intensidade, características,
duração e freqüência dos episódios de dor; oferecer lí-
quidos entre as refeições; fazer drenagem postural nas
posições de decúbito lateral direito e semi-Fowler; man-
ter dreno torácico em selo d’água; registrar caracterís-
ticas do curativo externamente; fazer curativo no local
da inserção do tubo com SF a 0,9% e clorexidina alco-
ólica; verificar vazamento de ar no sistema de drena-
gem; trocar o sistema de drenagem; registrar
características e quantidade do líquido drenado; oferecer
materiais para desenhar e brinquedos para recreação
no leito; supervisionar a higiene oral após as refeições;
orientar a criança quanto à escovação dos dentes e da
língua;  fazer massagem de Rosving; registrar a aceita-
ção da dieta; comunicar ao serviço de nutrição e dieté-
tica; orientar a criança e a mãe quanto à importância da
alimentação para a restauração da saúde; elevar a ca-
beceira em Fowler durante as refeições; fazer curva tér-
mica; registrar presença de tremores, calafrios e
sudorese excessiva. CONCLUSÃO: O prognóstico de en-
fermagem é positivo, tendo em vista que a acompan-
hante foi orientada quanto aos principais cuidados a fim
de evitar reinternações. 

PNEUMONIA BACTERIANA COM DERRAME PLEURAL: 
O CASO DE UMA PRÉ-ESCOLAR INTERNADA NUM 
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INTRODUÇÃO: Minha experiência durante a residência
de enfermagem no Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz
e depois como enfermeira da UTI-Neonatal, me aproxi-
mou de mulheres de filhos com as mais diversas mal-
formações, dentre elas a que mais me chamou a
atenção foi a mielomeningocele. Provavelmente devido
ao grande desafio de cuidar dessas crianças desde o
seu nascimento até o preparo da família para a alta
hospitalar. Segundo Lemiere (1988), a incidência mun-
dial média é de 1/1000 nascidos vivos. No Brasil, a in-
cidência é de 0,39por 1000 nascidos vivos (Ogata,
Camano e Brunoni, 1992). No Instituto Fernandes Fi-
gueira, de janeiro de 2002 a dezembro de 2006, nas-
ceram 108 com mielomeningocele, destes, 11 foram à
óbito e 108 tiveram alta hospitalar. A maioria das mal-
formações do canal neural consiste em defeitos de fe-
chamento da coluna vertebral. Há graus variáveis de
herniação de tecido através da fissura óssea, denomi-
nada disrafia ou espinha bífida. Se houver uma protusão
sacular externa é denominado espinha bífida cística ou
mielomeningocele ( Wong e Whaley, 1989). Convivendo
com essas mulheres,mães de crianças com mielome-
ningocele, na minha dissertação de mestrado (Araujo,
2000), obervei que as mesmas precisam ser ouvidas
diante de seus receios e angústias e melhores orienta-
das para cuidar de seu filho em casa. Continuamos as-
sistindo essas famílias de maneira cartesiana e
autoritária, baseando-nos em justificativas teórico-cien-
tíficas, sem valorizar os aspectos subjetivos e as dificul-
dades vivenciadas com o nascimento de um filho com
uma malformação. Não estabelecemos estratégias dis-
tintas que nos permita saber como direcionar o nosso
atendimento de forma individual e holística,dentro do

contexto político e social dessa família.Essa inquietação
levou-me ao seguinte objeto de estudo:\“A vivência da
mulher na relação mãe-filho e no cuidar do filho com
mielomeningocele. OBJETIVOS: 1-Descrever o cuidado
materno e o cuidado profissional a partir da história de
vida de mulheres que possuem filhos com mielomenin-
gocele. 2-Identificar se o cuidado profissional interfere
na relação mãe-filho de mulheres que possuem filhos
com mielomeningocele. 3-Analisar o significado do cui-
dado materno e profissional na relação mãe-filho. Os
sujeitos do estudo serão mulheres que possuem filhos
com mielomeningocele que nasceram no Instituto Fer-
nandes Figueira. Para melhor refletir a realidade dessas
mulheres e alcançar os objetivos propostos, o estudo
será de natureza qualitativa e utilizarei o método de his-
tória de vida,através do referencial de Bertaux, que con-
siste em solicitar aos sujeitos da pesquisa a falarem
livremente sobre a sua vida. Observamos que o método
História de Vida tem sido utilizado em recentes pesqui-
sas de enfermagem, principalmente, para facilitar a
aproximação com o objeto de estudo e para obter a sub-
jetividade dos pesquisadores através dos relatos. As en-
trevistas serão gravadas com a permissão das mulheres,
e logo imediatamente transcritas. Após a transcrição das
entrevistas, será realizada uma leitura flutuante, desta-
cando os pontos relevantes e selecionando os temas
mais significantes para serem agrupados em categorias
a partir de uma análise temática. Acredito que esse es-
tudo dará subsídios para o aprofundamento do conheci-
mento sobre as mudanças que interferem na vida
dessas mulheres com filhos de mielomeningocele, para
possibilitar uma qualificação da assistência de enferma-
gem no seu caráter técnico e humano.

O SIGNIFICADO DO CUIDADO MATERNO EM RELAÇÃO 
AO FILHO COM MIELOMENINGOCELE: CONTRIBUIÇÃO 

PARA A PRÁTICA DA ENFERMAGEM
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A necessidade de ressignificar o cuidado em Pediatria,
com base na convicção de que é preciso avançar na im-
plementação de modelos assistenciais que valorizem a
construção de redes de apoio na atenção às crianças, suas
famílias, e equipe cuidadora,  vem se constituindo em novo
olhar para o cotidiano das instituições de saúde. Práticas
de cuidado estabelecidas em parceria entre profissionais
representantes de várias áreas da saúde, de forma indivi-
dual, coletiva e/ou interinstitucional, têm se revelado efi-
cientes na atenção à criança e à família no mundo do
hospital. As relações que se estreitam neste convívio, onde
convergem intenções destinadas ao suporte para a cons-
trução de processos de enfrentamento a toda e qualquer
situação existencial vivida pela criança e família, quando o
cenário é a doença e a hospitalização em suas múltiplas
facetas, podem ser consideradas redes de apoio. Hospitais
universitários têm se destacado na adoção de modelos
consagrados em sua produtividade e benefícios alcança-
dos junto à clientela materno-infantil e na produção de
maior bem-estar e confiança das equipes assistenciais
atuantes na prática do cuidado. Neste sentido, são desen-
volvidas e implantadas várias atividades assistenciais hu-
manizadoras que buscam atender as exigências de um
estímulo permanente para contemplar as demandas de um
cuidado diferenciado, baseado em premissas filosófico-
existenciais de valorização da vida em sua totalidade. O
objetivo deste relato de experiência consiste em revelar
ações e programas que mostram a marca da interdiscipli-
nariedade, sob o prisma do cuidado humanizado, através
do compartilhar de saberes das várias equipes que com-
põem o staff pediátrico do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. As configurações que assim se estabelecem, re-
velam exemplos de redes de apoio constituídas e estão
aqui elencadas, seguidas por breves descrições com a fi-
nalidade de subsidiar um processo de interlocução de sa-
beres e práticas. · Programa para Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente Hospitalizados (PDDCAH /
HCPA):O entendimento do fato de serem as crianças cida-
dãos em condições peculiares de desenvolvimento, repre-
sentadas pela incapacidade de arcar com a satisfação das

necessidades humanas básicas, da plena noção de direi-
tos, bem como condições próprias para se defenderem ou
se fazerem ouvir, subsidiou a equipe multidisciplinar da
Pediatria a criar este programa pioneiro no país. Tem por
objetivo estudar, avaliar e propor ações de educação em
saúde e a indicação de medidas resolutivas que envolvam
a qualidade da assistência hospitalar ao paciente de zero
a dezoito anos. É um fórum permanente de discussão e
reflexão sobre processo do cuidado em pediatria, bus-
cando defender o paciente e a família de “maus tratos ins-
titucionais. Programa de Apoio à Família: O Programa de
Apoio à Família (PAF) pode ser visualizado como um sis-
tema integrado por vários sub-programas com o intuito de
dar continuidade ao atendimento às famílias em unidades
pediátricas, por enfermeiros que realizam atendimento in-
dividual ou em grupo para familiares das crianças interna-
das. O atendimento deste programa congrega várias
abordagens, com a finalidade de atender às peculiaridades
das famílias cujas mudanças existenciais estão também
associadas ao momento vivido por suas crianças.Uma des-
tas modalidades diz respeito ao “Atendimento às Famílias
das crianças com Doenças Oncológicas”, que proporciona
preparo específico para o processo de enfrentamento em
momentos existenciais peculiares às famílias das crianças
oncológicas Outras abordagens formalizam o “Atendimento
individual a famílias e crianças em situação de risco”,
constituindo-se em atenção especializada para conferir um
espaço legítimo para estudar estratégias capazes de, pau-
latinamente, reverter às crises situacionais vividas. · Pro-
grama de Proteção à Criança Presta assistência às
crianças vítimas de violência doméstica e seus familiares,
tanto à nível de unidades de internação pediátrica, ambu-
latório ou outras áreas de atenção à criança nos hospitais.
A  equipe de proteção tem caráter multidisciplinar,  com-
posta por: assistente social, pediatra, enfermeira do ambu-
latório, enfermeira da internação, psicóloga, psiquiatra,
recreacionista, procuradora da Justiça e um docente da
Escola de Enfermagem, legitimando o elo entre assistência
e ensino. Reuniões semanais oportunizam aos profissio-
nais discussões e encaminhamento dos casos de forma
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sistematizada. Nestes momentos, são traçados os planos
de atendimento, a abordagem que será realizada, quais os
profissionais que assumirão o caso e o momento ade-
quado para os encaminhamentos legais pertinentes à cada
situação em particular. · Grupo de Pais: Constitui-se em
importante recurso facilitador na medida que possibilita
espaço e momentos específicos para que a família possa
compartilhar vivências, sentimentos e experiências de
aprendizagem mediante suporte da equipe multidisciplinar,
atendendo as peculiaridades das famílias, tanto em inter-
nação pediátrica como em intensivismo pediátrico. · Pro-
postas de Cuidado ao Cuidador: Acompanhando o
cotidiano do cuidado de enfermagem junto às crianças e
suas famílias, percebe-se que é, especialmente, a equipe
de enfermagem que fornece subsídios emocionais e cog-
nitivos nos momentos de maior dificuldade. A preocupação
com a humanização do cuidado àqueles que cuidam, re-
vela-se nos programas que podem ser criados, com esta
finalidade: - Atendimento Psicológico Grupal às Equipes de
Enfermagem: - Oficinas de Ensino e Trabalho de Prevenção
da Violência contra a criança e famíllia;  - Oficinas de Bio-
dança e musicoterapia. O mundo da hospitalização nem
sempre necessita ser visualizado como árido, cruel e frio,
podendo ser dotado de recursos, espaços e momentos
criados para conferir um ambiente de descontração, ale-
gria e aprendizagem, característicos do viver da infância.
Tais recursos intra-hospitalares e extra-hospitalares,
acrescidos ainda pelas possibilidades de articulação com
a extensão universitária, vêm ressignificar as políticas de
humanização no ambiente hospitalar.  
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O conceito de Educação Permanente em Saúde-EPS foi
adotado para dimensionar a tarefa de tornar a rede pública
de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no exercício
do trabalho e na ampla intimidade entre formação, gestão,
atenção e participação na área específica do conhecimento
e das práticas. Na área da saúde, especificamente na en-
fermagem, a busca por um processo de educação é cons-
tante. O objetivo principal desta busca é a promoção e
melhora nas competências técnico-científicas dos trabal-
hadores no sentido de garantir uma assistência de quali-
dade à população. A EPS tem como objetivo, a
transformação da forma de trabalho, atuando sobre o con-
hecimento das pessoas, para que elas desenvolvam juízo,
crítica e capacidade de intervenção  para a melhoria  da
qualidade dos serviços. Estimular o desenvolvimento da
consciência nos profissionais sobre o seu contexto é fator
de desafio da Educação Permanente. Por isso, é necessá-
rio inovar os métodos utilizados nos serviços de saúde para
que seja para todos, um processo sistematizado e partici-
pativo tendo como cenário o próprio espaço de trabalho, no
qual a reflexão, saber e o fazer são fundamentais do
aprender e do trabalhar. Partindo de um pressuposto da
aprendizagem significativa a Educação Permanente sugere
que a transformação das práticas profissional esteja base-
ada a partir da problematização do seu processo de tra-
balho e que a transformação das práticas profissionais e
da própria organização do trabalho seja o seu objetivo,
adotando como referência às necessidades de saúde da
população. Mas, nem sempre são efetivas para mudar sig-
nificamente as práticas de atenção à saúde da população.
Ao enfermeiro, membro desta equipe compete constituir
ações de controle e supervisão do trabalho dos auxiliares
e técnicos de enfermagem que estão direcionadas para a
manutenção dos cuidados tanto no cenário hospitalar
como no serviço de atenção básica de saúde.  A produção
de conhecimento pelo enfermeiro frente ao seu grupo re-
flete na qualidade da assistência de enfermagem.  Frente
a esta realidade, com a implantação da Residência de En-

fermagem em Saúde da Criança, não poderia deixar de in-
corporar a EPS como atividade inerente às atividades deste
profissional, vislumbrando também um novo perfil para o
mercado de trabalho.  Neste sentido, o presente trabalho
tem como objetivo apresentar a avaliação da equipe de
enfermagem quanto à implantação de um método técnico-
científico de EPS pelos residentes de Enfermagem em
Saúde da Criança. O local de estudo foi a Unidade Pediá-
trica do Hospital Universitário-HU de Londrina-PR, um dos
campos da Residência. O HU é considerado o único hos-
pital público de grande porte de nível terciário desta região.
A Unidade Pediátrica assiste crianças de 0 a 12 anos de
idade, que possui Internação Conjunta, a maioria prove-
niente de Londrina e região. Este setor dispõe de 39 leitos
atendendo especialidades da cirurgia infantil, clínica, he-
matologia, cardiologia, ortopedia, endocrinologia, oftalmo-
logia e neurologia. A equipe de enfermagem é composta
por 4 enfermeiros e 30 auxiliares/técnicos de enfermagem.
A Residência de Enfermagem em Saúde da Criança atua
neste campo durante os dois anos do curso, sendo assim,
local propício para o desenvolvimento da EPS junto à
equipe de enfermagem. Uma das abordagens propostas
pela equipe durante a construção das atividades do resi-
dente nos campos de atuação juntamente com os docen-
tes responsáveis, foi o método expositivo através de mural,
por facilitar o acesso dos profissionais e simultaneamente
propiciar discussão sobre o tema exposto, visto que o re-
sidente e enfermeiro do campo mediam a prática assis-
tencial no cotidiano da unidade. O tema é concebido à
partir da identificação dos problemas da unidade e da ne-
cessidade de resolutividade dos mesmos, coletivamente,
envolvendo enfermeiras e auxiliares/técnicos de enferma-
gem que atuam na Unidade Pediátrica e UTI - Pediátrica.
O presente estudo se deu com os enfermeiros e
técnicos/auxiliares de enfermagem que atuam nos quatro
turnos da Unidade de Pediatria, no período de junho de
2007. Os dados foram coletados a partir da aplicação de
um questionário composto por questões fechadas com in-
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tuito de avaliar o primeiro ano de implantação da estratégia
de EPS utilizando-se o recurso através de pôster em mural.
A estratégia pedagógica consistiu em exposições através
de mural colocado em local de fácil acesso para os profis-
sionais, determinado pela equipe. Cada tema foi abordado
por no máximo 10 lâminas que permanecem no mínimo
15 dias e máximo 20 dias na unidade. Foi utilizando uma
linguagem de fácil compreensão, letras grandes, ilustra-
ções e descrições objetivando a estimulação e a partici-
pação, entendimento e a conscientização dos
trabalhadores quanto às mudanças das práticas. Os pôs-
teres e a abordagem grupal abordam o tema com funda-
mentação teórica e científica atualizada em formato de
texto e com uso de fotos e figuras ilustrativas, procurando
relacionar teoria e prática. Participaram da pesquisa 30
profissionais da equipe de enfermagem. Destes, 60% re-
feriram que a estratégia pedagógica contribui e para 40%
contribui parcialmente para a atualização e treinamento
técnico científico da equipe. Em relação à forma expositiva
através de mural 96,7% consideram uma estratégia favo-
rável para o aprendizado. Para 90% o tempo de exposição
dos temas, o tamanho da letra e as ilustrações coloridas
são suficientes para a compreensão e aprendizado. Com
relação à necessidade do mural ser aprimorado, 66,7%
referiu que sim e 33,3% responderam que não. Frente aos
resultados pode-se observar que a equipe teve satisfatória
aceitação quanto à estratégia proposta, mas como referido
anteriormente, trata-se de um objeto de transformação,
sendo assim será necessário rever este objeto com intuito
de melhorar a qualidade da Educação Permanente em
Saúde nas unidades pediátrica e UTI - Pediátrica junta-
mente com as equipes de enfermagem.
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O câncer em crianças e adolescentes, até cerca de duas
décadas. Era considerado uma doença aguda, com pouca
possibilidade de cura, resultando, na maioria dos casos, em
morte. Quando diagnosticados precocemente, e se tratados
em centros especializados, podem chegar a 80% de cura.
O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doen-
ças, podendo aparecer em qualquer idade e local do orga-
nismo. Pela complexidade da doença, o tratamento deve
ser abrangente, exigindo atenção para as necessidades fí-
sicas, psicológicas e sociais, incluindo a participação da fa-
mília. O aumento da sobrevida de crianças e adolescentes
com câncer, que ora vem ocorrendo, nos últimos anos, no
Brasil, à semelhança de outros países, é decorrente do tra-
tamento multidisciplinar, ou seja, da utilização de métodos
de diagnóstico mais apurados, da evolução dos medica-
mentos e agentes que proporcionam suporte conta infec-
ções, da utilização de novas modalidades hemoterápicas e
dos transplantes de medula óssea, do apoio psicossocial e
da nutrição adequada. Até poco tempo, a hospitalização era
a indicação mais comum para o tratamento de crianças e
adolescentes com câncer, entretanto, um grande enfoque
vem sendo dado à desospitalização, viabilizada por meio do
tatamento ambulatorial. Vária são as modadlidades de tra-
tamento, dentre elas, a quimioterapia é a mais frequente,
associada ou não à radioterapia, cirurgia, imunoterapia e
hormonioterapia. Em decorrência da desospitalização, os
ciclos de quimioterapia são administrados, com grande fre-
quência, nos serviços ambulatoriais. Dentre estes serviços
ambulatoriais esta o Ambulatório de Quimioterapia do Hos-
pital Universitário – HU, Londrina – Paraná. O HU é consi-
derado um hospital de ensino público de grande porte, nível
terciário, referência no norte do estado. Também, é consi-
derado hospital de referência na região do norte do Paraná
para o tratamento de câncer. A divisão  materno-infantil
conta com uma maternidade para gestantes de risco, um
Banco de Leite Humano, UTI-Neonatal, UCI-Neonatal,UTI-
Pediátrica e Unidade Pediátrica. A Unidade Pediátrica as-
siste crianças de 0 a 12 anos de idade em Internação

Conjunta, a maioria proveniente de Londrina e região. Este
setor dispõe de 39 leitos atendendo especialidades da ci-
rurgia infantil, clínica, hematologia, oncologia, cardiologia,
ortopedia, edocrinologia, oftalmologia e neurologia. O am-
bulatório de Quimioterapia atende diferentes grupos está-
rios como crianças, adolescentes, adultos mulheres e
homens e idosos, desde 1989. Atualmente são atendidas
mensalmente cerca de 400 pacientes, destes, aproxima-
damente 100 são crianças, tanto das especialidades cirúr-
gica como clínica. O atendimento das crianças no
Ambulatório de Quimioterapia se concentra num dia da se-
mana, especificamente, nas segundas feiras, onde uma
equipe multiprofissional ( 1 enfermeiro, 2 auxiliares de en-
fermagem, 1 médico oncologista, 4 hematologistas, 1 psi-
cólogo, 1 terapêuta ocupacional da Unidade Pediátrica,
1assistente social, atende as peculiaridades do grupo in-
fantil, durante o período que aguarda atendimento na sala
de espera, com o terapêuta ocupacional, assistente social
e psicólogo e , conseguinte, atendimento de enfermagem e
médicos. Este serviço é um dos campos da Residência de
Enfermagem em Saúde da Criança, 2º ano, todas as se-
gundas feiras, que desenvolve atividades juntamente com
a equipe de saúde às crianças e suas famílias, atuando na
ssistência de enfermagem. O enfermeiro do setor ambula-
torial, especificamente no Ambulatório de Quimioterapia é
resposável por organizar e estruturar no fluxo de atendi-
mento através da promoção e divisão de trabalho da equipe
de saúde. A implantação da assistência de enfermagem às
crianças oncológicas tem como finalidade melhorar a qua-
lidade e a resolutividade do atendiemnto bem como o regis-
tro das ações de enfermagem no atendimento diário. Ao
enfermeiro, são atribuídas: responsabilidade, autoridade e
autonomia para desenvolver diferentes atividades, dentre
elas, a consulta de enfermagem e ações educativas. Com
relação à este serviço, até o início da Residência de Enfer-
magem neste campo, em janeiro de 2007, não havia Pres-
crição de Enfermagem sistematizada e muitas das ações
de enfermagem implementadas naõ eram registradas em
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impresso próprio durante a triagem e consulta de enferma-
gem. Diante das lacunas identificadas, neste serviço, tor-
nou-se necessário a implantação de um instrumento para
que se efetuasse os registros no intuito de promover as eta-
pas assistenciais, pertinetes à consulta de enfermagem, as
anotações no prontuário do paciente, uma vez que esta prá-
tica constitui uma das fontes de daos para avaliação e
acompanhamento da qualidade da ssiatência prestada.À
partir da interlocução academia e serviço, iniciou-se a cons-
trução de um instrumento de Prescrição de Enfermagem e,
também, houve a implementação do impresso de consulta
de enfermagem pré-existente na Unidade Quimioterápica,
atendendo as características da população, da criança e do
adulto atendidos neste serviço. Desde então, estes instru-
mentos têm sido utilizados na assistência de enfermagem
à população e, simultaneamentem ocorreu a organização
do Processo de Assistência de Enfermagem no serviço am-
bulatorial. A implantação do instrumento deu-se sem mui-
tas dificuldades e com boa aceitação pela equipe de
enfermagem e médica que atuam neste setor, pois, perio-
dicamente, realizou-se a avaliação do processo de implan-
tação, juntamente com a residente, docente e equipe da
Unidade Quimioterápica. Possivelmente, novas implemen-
tações serão realizadas pelos profissionais do serviço e pela
Residência de Enfermagem neste campo de prática, com
intuito de melhorar a qualidade dos registros e, conse-
quente, assistência sistematizada. Além do processo de im-
plantação da Prescrição de Enfermagem e implementação
do instrumento de consulta de enfermagem, cabe ressaltar
que, a integração e interlocução da residência com o ser-
viço, tem desenvolvido no enfermeiro residente, mudanças
nas práticas assistenciais, transformando-as na produção,
disseminação e troca de conhecimento juntamente à
equipe multiprofissional. Assim, atuando como agente faci-
litador da cominicação e promovendo a continuidade na as-
sistência de enfermagem para melhoria da qualidade
prestada à criança oncológica e sua família.
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INTRODUÇÃO: Este estudo foi elaborado com base em al-
gumas reflexões sobre os achados da minha dissertação
de mestrado, que abordou a comunicação do escolar,
diante da situação de hospitalização cirúrgica. Em meu
cotidiano profissional nas unidades de internação pediá-
tricas, observo que profissionais de várias categorias da
área de saúde prestam rotineiramente algum tipo de as-
sistência às crianças no intuito de assisti-las em suas ne-
cessidades biopsicossociais, contribuindo para a melhoria
de seu estado de saúde; em destaque estão inseridos os
profissionais da equipe de enfermagem nesse contexto.
Diante dessa multiplicidade de profissionais que assistem
à criança nas unidades de internação, comecei a questio-
nar: O que seria para o escolar o cuidado prestado pela
equipe de enfermagem? Como este cuidado seria visto
pelo escolar? Vygotsky (1998) menciona que o ser hu-
mano se constrói enquanto humano no seio de seu am-
biente sócio-cultural, interferindo e sofrendo interferências
deste meio, numa relação dialética. Os escolares interna-
dos nas unidades pediátricas vivenciam o cotidiano do
cuidado. A relação de ser um sujeito interativo no cuidado
durante a hospitalização, permitirá aos escolares a inter-
nalização desses cuidados e a elaboração de conceitos
associados ao cuidado. Deste modo, o objeto do estudo é
a internalização da experiência do cuidado de enferma-
gem no processo de desenvolvimento do escolar hospita-
lizado. OBJETIVOS: descrever as relações mediadoras
presentes no cuidado de enfermagem relatados pelos es-
colares; analisar os conceitos espontâneos do cuidado na
perspectiva do escolar; e discutir as implicações acerca
dos conceitos de cuidado para escolar durante a hospita-
lização. O referencial teórico está vinculado aos estudos
de Vygotsky (1998, 1999). A teoria de Vygotsky sobre o
desenvolvimento/formação social da mente apresenta
como um dos seus pilares, o estudo dos processos psico-
lógicos superiores humanos. Para o autor (1998), o des-
envolvimento do ser humano ocorre graças aos processos
biológicos de maturação do organismo, porém, é a via da
aprendizagem, ocorrida mediante o contato do Homem
com sua cultura, que lhe fornecerá os meios para o des-
envolvimento dos processos psíquicos. Neste estudo

serão utilizados os conceitos de mediação, internalização
e aprendizagem relacionada à aquisição de conceitos es-
pontâneos da teoria de Vygotsky. Esses conceitos são
abordados pelo autor no seio das interações sociais hu-
manas dentro do ambiente social. Sendo o hospital um
dos diversos ambientes sociais humanos, estaremos bus-
cando articular os referidos conceitos de Vygotsky, tra-
zendo-os para o cotidiano das interações sociais travadas
no ambiente hospitalar. METODOLOGIA: o estudo é de na-
tureza qualitativa. O cenário do estudo é a unidade de in-
ternação de um hospital universitário pediátrico do
Município do Rio de Janeiro, pertencente à rede federal de
ensino. Os sujeitos do estudo são 4 escolares do sexo fe-
minino. Segundo Wong (1999), são crianças que se en-
contram na faixa etária compreendida entre 6 e 12 anos.
A estratégia para coleta de depoimentos é feita através
da dramatização. Cibreiros (2000, p.35) refere que: “Esta
modalidade de brincadeira poderia ser denominada a
“brincadeira do possível”, onde a criança e os objetos
podem se transformar em “como se fosse...”, a partir da
vontade e do uso da imaginação da criança.” Os papéis
desempenhados pelas escolares na dramatização são dos
seguintes profissionais: médica, enfermeira e paciente.
Também está sendo utilizado a videogravação e o diário
de campo. Os dados estão sendo analisados através da
análise temática com base no referencial teórico. RESUL-
TADOS: a análise preliminar dos dados apontou como um
dos cuidados de enfermagem referidos pelas escolares
durante as dramatizações de eventos hospitalares, a pun-
ção venosa periférica e os desdobramentos da técnica.
Para as escolares, a admissão no hospital está direta-
mente relacionada com a necessidade da punção venosa
periférica. Isto pode ser constatado quando Mônica, (mé-
dica) diz à Tatiana (enfermeira): “ Vamos “tirar” uma veinha
dela que ela vai ficar internada.” “A gente vai ter que tirar
a veinha.” Mônica fala que será puncionada uma veia de
Luciana. Para Cibreiros (2000), os escolares hospitaliza-
dos internados para se submeterem à uma intervenção
cirúrgica, mencionaram o medo em relação aos procedi-
mentos invasivos. Constata-se que a punção venosa pode
ser traduzida como um cuidado potencialmente estres-
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sante para o escolar hospitalizado, mas também é um cui-
dado importante e rotineiramente desenvolvido nas unida-
des pediátricas e, consequentemente vivenciado pelos
escolares que se internam nestas unidades. Relacionado
aos desdobramentos da técnica de punção venosa, no
que diz respeito a certificação do acesso venoso, as es-
colares verificam o retorno venoso como forma de êxito da
punção venosa, conforme está explícito: ...Tatiana (enfer-
meira), sob a observação de Mônica (médica) já está pun-
cionando o punho de Luciana (paciente). Tatiana faz o
gesto de punção, utilizando o jelco, mas sem o guia.
Nesse momento, Mônica pergunta a Tatiana: “Veio san-
gue?”. Tatiana faz o gesto de tirar a guia do jelco e o se-
gura no punho de Luciana com seu dedo como se
estivesse fazendo uma contenção para impedir o extra-
vasamento do sangue através do jelco. De acordo com os
procedimentos para punção venosa descritos por Phillips
(2001), o retorno de sangue através do cateter, depois
que o bisel é inserido na veia de forma inclinada é indica-
tivo que o mesmo se encontra posicionado dentro da via.
Desta forma, a verificação do retorno de sangue quando
da punção com jelco, ou outro tipo de cateter faz parte da
técnica de punção venosa desenvolvida pelos profissio-
nais de saúde nas unidades de pediatria, sobretudo os
profissionais da equipe de enfermagem. A pesquisa está
em fase final de análise. 
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1O Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São
Thiago é uma instituição pública, de caráter governamental,
diretamente subordinado à Reitoria da Universidade Federal
de Santa Catarina e ao Ministério da Educação. As diretrizes
políticas são a assistência, ensino, pesquisa e extensão e
estão pautadas nos princípios de: integralidade, universali-
dade e hierarquização do atendimento preconizado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS – Leis 8.080/90 e 8.142/90),
garantindo o atendimento inteiramente gratuito e o acesso
universal a todas as pessoas A Unidade de Internação Pe-
diátrica (UIP) foi inaugurada em julho de 1980, dois meses
após a inauguração do hospital geral, já tendo sido conce-
bida na perspectiva de uma filosofia de atendimento inter-
disciplinar. Desde sua inauguração, tem procurado realizar
um trabalho de equipe, perpassado por uma visão global
da saúde e da doença como processos dinâmicos. Esta
equipe é composta por profissionais de Enfermagem, Me-
dicina, Nutrição, Serviço Social, Psicologia e respectivos es-
tagiários. Na perspectiva de luta constante pela
interdisciplinaridade e pela qualificação dos futuros profis-
sionais de saúde, destacam-se, entre outras atividades, a
prática do Intercâmbio entre estes profissionais. O Inter-
câmbio Interdisciplinar, atividade desenvolvida na Unidade
de Internação Pediátrica do Hospital Universitário da UFSC,
constitui-se num espaço formal de discussão entre os pro-
fissionais de várias áreas do conhecimento, que busca lan-
çar um olhar mais humanizado ao paciente, ao mesmo
tempo em que almeja uma ampliação do entendimento do
paciente para além dos aspectos curativos da doença. OB-
JETIVOS: O objetivo principal desta atividade é buscar uma
visão global e rica da criança e sua família, assim como do
funcionamento da equipe, diversificando olhares na com-
preensão de cada paciente e de situações vivenciadas, pro-
movendo saúde a todos os envolvidos no processo de
cuidado. Sendo objetivos específicos: constituir-se em ati-
vidade interdisciplinar de referência a estudantes de diver-
sas áreas do conhecimento; buscar a diversidade de
olhares ; trocar informações gerais e específicas de cada
área a respeito do paciente e de sua família, e de outras
questões referentes ao funcionamento da equipe; discutir
e refletir sobre instruções de manejo, encaminhamentos,

reavaliações, promover a saúde (das crianças e famílias e
da equipe) através de um atendimento globalizado  dos ser-
viços oferecidos; aumentar a integração entre os membros
da equipe; ampliar o conhecimento acerca das funções e
objetivos de cada serviço. MÉTODO: As reuniões de Inter-
câmbio são realizadas semanalmente, com duração média
de 1 hora.  Participam representantes da  Enfermagem,
Medicina, Psicologia e Serviço Social, bem como os alunos
que realizam estágio na instituição, nestes serviços. A co-
ordenação das reuniões é realizada por qualquer um dos
membros da equipe, que define junto ao grupo os casos e
questões que serão discutidos, e todos os profissionais en-
volvidos no atendimento compartilham informações, diver-
sificando o entendimento das situações de trabalho e das
pessoas atendidas, valorizando os saberes envolvidos no
seu atendimento.Os alunos participantes são percebidos
como membros ativos do processo de cuidado, sendo in-
centivados a trazerem para discussão os casos que aten-
dem, bem como fazerem reflexões junto aos profissionais
de outras áreas. RESULTADOS: Os resultados desta ativi-
dade são identificados através da busca de uma atitude
única da equipe, no manejo dos casos e de situações do
cotidiano da unidade. . “O profissional da saúde, ao ressig-
nificar sua relação consigo mesmo e perante o mundo que
o rodeia, torna-se consciente de seu potencial criativo; terá
maior amplitude para mudar sua prática profissional na re-
lação com o outro (FOSSARI, 1995)”. Mudança que pode
refletir na sua postura, assumida através da discussão con-
junta, congregando a diversidade de olhares, procurando
formas de manejo conjuntas, o que propicia uma maior in-
tegração da equipe. A discussão e reflexão constante têm
fortalecido o vínculo entre os membros da equipe, possibi-
litado o compartilhar angústias, limitações, medos, conquis-
tas e estabelecendo desta forma um clima mais favorável,
acolhedor e cooperativo na equipe. Como se observa em
Teixeira & Nunes (2004), a interdisciplinaridade exige rela-
ções sociais horizontais, significa ouvir e processar o que o
outro diz, introjetar novos conhecimentos para a partir daí
criar novas práticas. “[..] não podemos cair no equívoco de
que, para defender uma outra visão, um determinado con-
hecimento, seja necessário negar o outro. Queremos trabal-
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har com a pluralidade, com a compreensão de que um con-
hecimento não pode ser o único”. Quanto à formação pro-
fissional, é consenso que as instituições formadoras, na
área da saúde, tendem a priorizar a preparação para o mer-
cado, em detrimento de uma formação cidadã, que cons-
trua um projeto profissional articulado com um projeto de
sociedade, que responda às reais necessidades de saúde
dos sujeitos. Neste sentido, a atividade de Intercâmbio tem
possibilitado aos futuros profissionais da área da saúde vis-
lumbrar novas formas de atuar, enriquecida com a possibi-
lidade de apreender novos conhecimentos e pautadas no
reconhecimento do paciente como ser humano integral,
numa perspectiva de que se percebam como agentes de
transformação de sua prática profissional. Desta forma, os
Hospitais Universitários, sendo Hospital-Escola por exce-
lência, concretiza sua função de constituir-se em espaço
privilegiado para a construção de um pensamento plural e
democrático, sendo o campo de intervenção propício para
a concretização de uma prática interdisciplinar (Teixeira &
Nunes, 2004).Decorrente do conjunto de percepções acima
se atinge o resultado mais almejado que é a efetivação de
um atendimento mais integrado, global e humanizado, que
se reflete num cuidado de maior qualidade à criança hos-
pitalizada e sua família. 
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INTRODUÇÃO: Na assistência em unidades de internação
pediátrica, um dos aspectos relevantes está relacionado às
diferentes perspectivas de assistir à criança no processo
saúde-doença. Ao abordar a temática enfermagem pediá-
trica faz-se necessário destacar a família, uma vez que esta
ocupa posição importante na promoção da saúde de seus
membros, em especial, da criança. Elsen (1994, p. 72)
aponta a família como foco de cuidado na enfermagem, e
acrescenta que ao se reconhecer que a família “... assume
a responsabilidade pela saúde de seus membros, ela precisa
ser ouvida em suas dúvidas, sua opinião deve ser levada em
conta, e, mais que tudo, sua participação deve ser incenti-
vada”. A escolha de um determinado modelo assistencial
por uma instituição é influenciad pelos valores e crenças
dos profissionais da equipe de saúde e administrativa, seus
conhecimentos acerca da saúde e doença, e ainda, pelos
recursos disponíveis. Existem pelo menos três tipos de abor-
dagens ou modelos de assistência à criança hospitalizada a
saber: biomédica ou centrada na patologia da criança; des-
envolvimentista ou centrada na criança como ser em cres-
cimento e desenvolvimento e no vínculo mãe-filho; e
sócio-cultural ou centrada na criança e sua família (ELSEN
& PATRÏCIO, 1989). Objeto de estudo: a produção científica
nacional de enfermagem sobre os modelos de assistência
de enfermagem à criança hospitalizada no período de 2000
a 2005. OBJETIVOS: verificar o número de artigos publica-
dos em quatro periódicos nacionais de enfermagem no pe-
ríodo em questão; caracterizar a produção científica de
enfermagem pediátrica no período estudado; e analisar a
produção científica de enfermagem pediátrica acerca dos
modelos de assistência à criança hospitalizada. METODOLO-
GIA: Trata-se de um estudo quantitativo, desenvolvido se-
gundo o método da análise documental. Foi realizado o
levantamento dos estudos publicados nos seguintes perió-
dicos nacionais: Revista Brasileira de Enfermagem, Revista
da Escola de Enfermagem da USP, Revista Latino-americana
de Enfermagem e Escola Anna Nery - Revista de Enferma-
gem. A busca manual foi feita na Biblioteca Setorial de Pós-
Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A busca eletrônica
foi realizada através do endereço da Biblioteca Regional de

Medicina (BIREME) na base de dados LILACS (Literatura La-
tino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da
Saúde). Os dados coletados foram organizados em quadros
sinópticos, com o total de artigos publicados nos referidos
periódicos no período de 2000 a 2005, o número de artigos
de enfermagem pediátrica e dos modelos de assistência à
criança hospitalizada. Em seguida, foram elaborados qua-
dros sinópticos específicos acerca da temática, contendo
resumos dos artigos, categorias dos autores, tipos de es-
tudo, sujeitos e cenários dos estudos. Para análise dos
dados, optou-se pelo método de análise documental que
constitui-se numa técnica valiosa, uma vez que comple-
menta as informações obtidas por outras técnicas e desvela
aspectos novos de um tema ou problema (LÜDKE & ANDRÉ,
1986). Após a análise documental, foram elaborados qua-
dros, gráficos e tabelas. RESULTADOS: Evidenciou-se que
dos 1.823 estudos publicados nos quatro periódicos pes-
quisados no período em questão, 205 apresentavam temas
de enfermagem pediátrica e 74 estudos abordavam um dos
modelos de assistência de enfermagem à criança hospita-
lizada, os quais foram selecionados para análise. O modelo
de assistência que apresentou maior predominância nas pu-
blicações foi o centrado na família, representando 65%, se-
guido pelo centrado na criança (32%) e, com apenas 3% o
centrado na patologia da criança. Os temas mais recorrentes
nestes estudos referem-se à permanência, participação e
autonomia de mães/pais no cuidado ao filho hospitalizado;
vivências da família que acompanha a criança hospitalizada;
percepção da criança/adolescente/mãe acerca da hospita-
lização e do cuidado recebido; vivências de crianças/ado-
lescentes com doença crônica e de suas famílias;
sensibilização do acadêmico de graduação para a família;
cuidado prestado ao recém-nascido pela equipe de enfer-
magem, acadêmico de enfermagem e pais; utilização do
brinquedo terapêutico/cuidado lúdico junto à criança hospi-
talizada; utilização de atividades lúdico-recreacionais e jogo
educativo junto à mães acompanhantes. Com relação à ca-
tegoria dos autores, verificou-se que a grande maioria é en-
fermeiro docente. Em seguida, aparecem os enfermeiros
assistenciais, e a terceira categoria de autores mais fre-
qüente é a de alunos de graduação. Quanto aos tipos de es-
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tudos utilizados nas abordagens metodológicas, verificou-
se que a maioria se refere à pesquisa qualitativa (67,6%),
seguido pelo tipo de estudo quantitativo e o relato de expe-
riência com 9,5% cada. A reflexão teórica representa 6,8%
dos 74 estudos, 3,9% revisão de literatura, e com apenas
2,6% o tipo de estudo quanti-qualitativo. Dentre os sujeitos
de estudos, destacam-se os acompanhantes de crianças
hospitalizadas, mães/pais de recém-nascidos internados em
Unidade de Internação Neonatal (UTIN), enfermeiras, crian-
ças/adolescentes hospitalizados, alunos de graduação em
enfermagem e auxiliares/técnicos de enfermagem.  Quanto
aos cenários, as Unidades de Internação Pediátrica (UIP) e as
unidades neonatais foram os mais freqüentes nos estudos
publicados, representando 25 e 24 recorrências, respectiva-
mente. Dentre os demais cenários destacam-se: acervo bi-
bliográfico (11), unidade de terapia intensiva pediátrica (4),
unidade de alojamento conjunto (4) e universidade (4). CON-
CLUSÃO: A predominância de estudos que versam sobre o
modelo de assistência centrado na criança e sua família in-
dica a busca pela superação do modelo curativo de cuidar
em saúde da criança. Conclui-se nos temas encontrados
nos estudos, a preocupação dos enfermeiros em ampliar as
discussões acerca da prática pediátrica para além do indi-
víduo, incorporando o contexto cultural, social e histórico da
criança nas discussões. Dessa forma, evidencia-se a impor-
tância da família como foco da assistência prestada pelos
enfermeiros pediatras. Este estudo também aponta lacunas
na produção do conhecimento em enfermagem no que se
refere à inserção da família no cenário de UTI pediátrica,
uma vez que dos 74 estudos analisados apenas quatro tra-
tam especificamente desta temática. 
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Com base em dados obtidos pela Organização Mundial de
Saúde de 1992, cerca de 10% das crianças de qualquer
país nascem ou adquirem impedimentos, sejam eles físicos,
mentais ou sensoriais, que vão intervir em seu desenvolvi-
mento. Considerando que a diferença é inerente ao ser hu-
mano, e reconhecendo a diversidade como algo natural,
em que cada ser pode usar de seus direitos coletivos na
sociedade, um novo conceito surge, denominado Inclusão.
Este é o termo que se encontrou para definir uma socie-
dade que considera todos os seus membros como cidadãos
legítimos. A inclusão social é um processo pelo qual a so-
ciedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas so-
ciais gerais, pessoas com necessidades especiais e,
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus
papéis na sociedade(SASSAKI, 1997). Assim, a pessoa com
deficiência deve encontrar, na sociedade, caminho propício
para o seu desenvolvimento através de sua educação e
qualificação para o trabalho. Estando ele já inserido no pro-
cesso, desta forma a sociedade se adapta as suas limita-
ções. Para que um indivíduo seja inserido na sociedade em
sua fase adulta, deve-se antes de tudo cuidar da base, ou
seja, trabalhar com a mesma na infância, através de sua
educação. A escola traz consigo toda uma bagagem de cul-
tura e de saberes que atendiam às necessidades de uma
determinada época e clientela. Se antes a criança com de-
ficiência era eliminada da sociedade, hoje ela tem seus di-
reitos garantidos por lei. A Declaração de Salamanca, de
junho de 1994, preconiza a educação inclusiva para todos
que tenham ou não uma deficiência, tem o direito de fazer
parte das escolas inclusivas e da sociedade. Desta forma,
a criança com deficiência é considerada um ser igual às
outras crianças, vivendo como as outras e recebendo dentro
de um estabelecimento de ensino sua formação educacio-
nal. Para isso, há de se pensar com muita cautela sobre a
estrutura das escolas, creches, centros de educação infan-
til, em relação à avaliação dos profissionais e sua prepara-
ção para cuidados específicos de cada deficiência, bem
como na orientação dos pais dessas crianças. Para que isso
ocorra é necessário que os profissionais que atuam direta-
mente no cuidado estejam preparados e sensibilizados para
atender tanto as necessidades físicas, afetivas e emocionais

dessas crianças.Tendo em vista que as crianças com defi-
ciência devem ser tratadas como as outras, mas não se
pode ignorar que o olhar das educadoras deve ser diferen-
ciado para que não ocorra uma descriminação e dessa
forma, as mesmas possam prestar uma assistência ade-
quada que garanta o cuidado e educação, respeitando as
suas limitações. As creches surgiram no Brasil no século
XIX, num contexto em que as instituições asilares eram a
referência para entidades de atendimento à população e
tinham como objetivo “livrar bebês e crianças pequenas da
morte, através de fornecimento de abrigo, alimentação e
algum atendimento em higiene e saúde, pois se entendia
que suas famílias de trabalhadores não podiam proporcio-
nar-lhes esses cuidados básicos (MERISSE,1997).  Me-
diante a esses fatores foi instituído pela Secretaria
Municipal da Família e Bem Estar  Social, através da por-
taria 034 de 03/12/97 nas creches diretas e conveniadas
da Prefeitura o Programa de Inserção de Crianças Porta-
doras de Deficiências. Esta portaria garante que crianças
com deficiência mental, física, sensorial e múltipla tenham
prioridade de matrícula na creche, até o limite de 5% da
capacidade de atendimento, respeitado o critério de exis-
tência de vaga no equipamento. Isto quer dizer que quando
abrem as vagas nas creches, a criança com deficiência terá
prioridade na demanda até que se complete o limite dos
5% da capacidade de atendimento das mesma. Esta pes-
quisa teve como objetivo identificar as dificuldades das edu-
cadoras infantis no atendimento de crianças com
deficiências de um Centro de Educação Infantil da cidade
de São Paulo. O instrumento utilizado para a coleta de
dados foi o formulário aplicado com 16 educadoras. Os re-
sultados obtidos revelam que as educadoras não recebe-
ram nenhum tipo de treinamento ou informação para
realizar o cuidado com crianças com deficiências. Estas re-
latam que a relação adulto/criança é insuficiente tendo em
vista, que o tempo disponibilizado para o cuidado dessas
crianças aparentemente sobrepõe ao cuidado de crianças
que não apresentam deficiências. Quanto à experiência
prática, constatou-se que 9 educadoras (56%) já tiveram
uma experiência anterior com crianças com deficiência.
Isso demonstra uma certa falta de vivência prática, o que
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possivelmente pode interferir na qualidade do cuidado pres-
tado a estas crianças. Os dados revelam que as dificulda-
des mais freqüentes relatadas pelas educadoras foram a
falta de experiência prática que correspondeu a 4 (24%) e
a falta de informação que  representaram 4 (24%). Acredi-
tamos que tanto a falta de experiência como a falta de in-
formação contribui para as dificuldades que as educadoras
encontram no cuidado dessas crianças, possivelmente pela
complexidade destas. No cuidado da criança com deficiên-
cia, 9  (26%) revelou que  a maior dificuldade encontrada
foi em realizar cuidados com a higiene, a alimentação, a
estimulação e a locomoção dessas crianças e 5 (15%)  re-
velou que  foi a de não conseguir entender o que a criança
com deficiência está sentindo e desejando.Acreditamos
que, em se tratando da relação modular adulto/criança há
de se pensar na possibilidade de se mudar urgentemente
a relação adulto/criança para as creches, escolas e Centros
de Educação Infantil que é estabelecida pela educação e o
treinamento das mesmas ao que se refere ao cuidado de
crianças com deficiências, quando a inclusão já se faz pre-
sente nas instituições. Diante disso, acreditamos que o en-
fermeiro possa ser o profissional conhecedor das
necessidades especiais dessas crianças com deficiências,
estando assim apto para preparar e capacitar as educado-
ras e propor ações norteadoras que contribuam no conhe-
cimento, na formação e na assistência no que diz respeito
a uma assistência de qualidade, garantindo os seus direitos
e a sua inclusão na sociedade.
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O presente estudo foi apresentado à disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso e teve como principal objetivo realizar
uma reflexão, a partir de revisão de literatura, do conceito
de família como unidade de ação do Programa de Saúde da
Família. A família configura-se na sociedade ocidental como
uma instituição social permanente devido à capacidade que
esta instituição possui de mudar e adaptar-se acompan-
hando a evolução sócio-econômica da sociedade. Desta
forma, o modelo de organização familiar que se tem na
atualidade nos leva a considerar que, nos estudos produzi-
dos sobre família e na diversidade de famílias existentes no
cotidiano de nossa sociedade, persistem características
atribuídas pelo senso comum e por idéias de harmonia, res-
ponsabilidade, amor e compreensão como definidoras da
organização - família. Refletindo acerca das transformações
na estrutura familiar, observa-se que uma nova dimensão
de família se apresenta com novas possibilidades de arran-
jos familiares, o que por sua vez decorre na geração de
novas demandas aos serviços de saúde, o que requer a
elaboração de um novo conceito de família, baseado nos
acontecimentos sócio-econômicos culturais que se apre-
sentam na atualidade. Assim sendo, podemos considerar
que, frente à proposta apresentada pela Estratégia Pro-
grama Saúde da Família é fundamental que profissionais
de saúde assumam em sua prática diária na atenção básica
à saúde um conceito de família que favoreça o desenvolvi-
mento de ações voltadas para promoção de saúde e pre-
venção de agravos. O presente estudo consistiu de um
levantamento bibliográfico realizado na base de dados LI-
LACS da BIREME, tendo como critério de inclusão dos arti-
gos à amostra: o artigo ter sido elaborado em torno da
temática – família como objeto do trabalho do PSF, produ-
zido entre 2000 e 2006. A análise foi feita tendo como re-
ferência base artigos científicos e publicações do Ministério
da Saúde, elaborados com base na atual conjuntura política
de atenção básica e à nova diversidade de famílias que
surge de acordo com as modificações sócio-econômicas
atuais, sendo utilizada a técnica de análise de dados em
pesquisa qualitativa proposta por Gomes (2001). Os textos
e artigos analisados, bem como todas as demais publica-
ções são produções científicas de autores de diversas áreas

do conhecimento, destacando-se, sobretudo a área das
Ciências Sociais, Ciências Humanas, dentre estes, Mem-
bros de Órgãos Públicos Federais, Historiadores e Enfer-
meiros com Pós–Graduação em Saúde Pública e/ou Saúde
Coletiva. Por meio desta análise constatou-se que a evolu-
ção da família conservadora e tradicional que imperava nos
séculos passados, influenciada por tendências dos coloni-
zadores portugueses que adotavam o modelo de família
burguesa, modificou-se radicalmente com o surgimento de
novos modelos de famílias, como aquelas constituídas por
pessoas solteiras, casais homossexuais, mães solteiras,
pais solteiros, avós e netos, filhos de outros casamentos
entre outros. Buscando a família dentro de um contexto oci-
dental, para assim tratar também das políticas públicas vol-
tadas a ela, temos a família como mediadora das relações
sociais e base de referência para seus membros. Indepen-
dente da classe social a qual pertença, a família permanece
como instituição de suma importância na sociedade atual.
A família se insere no contexto atual juntamente com a co-
munidade a qual pertence, partilhando responsabilidades
e custos de políticas públicas de proteção e reprodução so-
cial com o Estado. Família e Estado partilham a responsa-
bilidade na proteção social, responsabilidades formativas e
atualmente são também responsáveis pelo descarte e des-
crédito de soluções institucionalizadas de proteção social.
Para a esfera pública, a família é vista como instituição pri-
vada e o binômio FAMÍLIA e ESTADO é visto como a com-
posição de duas instituições imprescindíveis ao bom
funcionamento das sociedades capitalistas em geral, tor-
nando-se filtros redistributivos de bem-estar, trabalho e re-
cursos. Portanto, observa-se a unidade familiar como
sujeito coletivo que opera na saúde de seus membros. Na
situação atual nacional, observa-se que os usuários do Pro-
grama de Saúde da Família são em sua grande maioria, fa-
mílias pobres e carentes, avidamente necessitadas de
cuidados em todos os níveis de atenção. Por contemplar
todas essas características e significados que a família,
como instituição, possui em nossa sociedade, é que se faz
necessária à implementação de ações de promoção da
saúde na tentativa de tirar seus membros do ciclo constante
de pobreza no qual se encontram. O espaço onde a família
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se insere deve ser um espaço de investimentos por parte
das políticas públicas e demais órgãos governamentais.
Para que a estratégia saúde da família possa trabalhar de
maneira eficaz, é necessária uma reordenação da prática
individualizada por meio de uma rearticulação das ações
que hoje se encontram segmentadas. Portanto, é necessá-
rio reconhecer que existem famílias de diferentes posições
econômicas, dinamicidade e recortes de gênero distintos.
Observa-se que atualmente, os moldes do PSF, que abran-
gem equipe, trabalho, exigências da produtividade de con-
sultas médica e de enfermagem não contribuem para a
qualidade do serviço o que, consequentemente, afetam di-
retamente a qualidade do envolvimento das unidades de
saúde da família com as famílias de seu território e com a
comunidade para a execução das ações de atenção, pre-
venção e promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO: A hospitalização de uma criança surge, na
trajetória familiar, como um evento capaz de gerar deman-
das com as quais a família terá de lidar durante a interna-
ção e após a alta hospitalar. Compreender a família como
unidade de cuidado na assistência à criança amplia a pers-
pectiva de atender às necessidades deste grupo de pessoas
que continua existindo para além da hospitalização de um
de seus membros. A ausência dessa visão tem feito com
que algumas demandas vivenciadas durante a hospitaliza-
ção não sejam atendidas dificultando a retomada da traje-
tória familiar após a alta. Além das demandas relacionadas
à hospitalização da criança, no domicilio, a família enfrenta
situações que, nem sempre, são percebidos como objeto da
assistência e do planejamento de alta. Em decorrência
disso, a família não tem recebido subsídios necessários
para buscar atender as suas demandas após a alta da
criança. Na prática assistencial observa-se que a alta hos-
pitalar privilegia a dimensão biológica da criança e a pres-
crição medicamentosa fazendo com que a criança retorna
para a casa com medicações a serem administradas pelos
responsáveis. Assim, caberá à família continuar os cuidados
fora do hospital até a completa recuperação da saúde,
quando isto for possível, visto que no período de internação
é realizada apenas uma parte do cuidado ao membro do-
ente. OBJETIVOS: identificar as demandas da família da
criança hospitalizada após a alta. METODOLOGIA: Revisão
de artigos e teses indexados nas bases de dados Lilacs e
Mediline, relacionando os descritores ‘assistência domici-
liar’, ‘alta do paciente’, ‘família’ e ‘criança’ juntamente com
uma revisão não sistemática. RESULTADOS: O levantamento
identificou estudos que enfocam aspectos da vivência da
família quando esta retorna para casa após a hospitalização
da criança. Estes foram separados de acordo com a condi-
ção da criança após a alta: as demandas da família da
criança em condição crônica e as demandas da família du-
rante o processo de recuperação da criança. Tanto na lite-
ratura nacional quanto estrangeira, os textos privilegiam a
experiência da família que tem uma criança em condição
crônica. Em relação ao primeiro tema, foram analisados 25
estudos, sendo 14 provenientes da literatura nacional e 11
da estrangeira. Neste caso, a vivência decorre da presença

de doença crônica na criança ou da sua hospitalização em
unidade de terapia intensiva por eventos graves, como do-
enças e traumas. O segundo tema, totalizando14 artigos,
trata da experiência das famílias diante do processo de re-
cuperação de um de seus membros cujo prognóstico é de
cura. Destes, onze são estrangeiros e três nacionais. A re-
visão contribuiu para evidenciar que as demandas estão
presentes enquanto a criança está em fase de recuperação,
ou mesmo curada, independente da sua permanência em
casa ou no hospital e são relacionadas às dificuldades en-
contradas para cuidar da criança e às alterações na estru-
tura e funcionamento familiar. Os estudos corroboram a
premissa de que o que acontece com a família e seus
membros em decorrência da hospitalização da criança
pode afetar a cada um deles e o funcionamento familiar
não apenas durante o evento, mas, igualmente, após a alta.
Além de surgirem demandas para adequar a sua organiza-
ção, a família tem necessidade de elaborar mudanças nos
papéis e conviver com despesas adicionais no orçamento.
No caso da criança dependente de aparelhos, há necessi-
dade de adequação do ambiente domiciliar para acomoda-
ção da criança. A mudança nos papéis afeta a todos
fazendo com que alguns membros da família sintam-se ne-
gligenciados e obrigados a conviver com as modificações
advindas do diagnostico. A mãe, sobretudo, amplia seu
papel, pois assume os cuidados especiais necessários à
manutenção da criança em casa e o acompanhamento do
filho nos retornos ambulatoriais e nas internações. Em de-
corrência do aumento de responsabilidades a família con-
vive com tensões pessoais e sociais e tem necessidade de
suporte social. As pesquisas também apontam que os pais
têm necessidade de informação sobre a doença e sobre os
cuidados da criança em casa e que aprovam algum tipo de
acompanhamento fora do hospital. Observou-se que a ex-
periência da família da criança em condição crônica tem
sido foco do maior número de pesquisas em comparação
com as relacionadas à família da criança após a alta hos-
pitalar por doença aguda com perspectiva de cura. No en-
tanto, a opção pela redução do tempo de internação,
adotada em todo mundo, tem levado as famílias a convive-
rem cada vez mais cedo com o processo de recuperação
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das crianças sem que as pesquisadas investiguem as con-
seqüências desta prática para as famílias. O processo de
recuperação da criança, seja no hospital ou em casa, tem
sido pouco pesquisado para que os enfermeiros respondam
adequadamente às necessidades da criança e de sua famí-
lia. Mesmo assim, os estudos colaboraram para aprofundar
a compreensão acerca das necessidades da criança e de
sua família após a alta embora não tenham pesquisado a
família como unidade de cuidado frente ao processo de re-
cuperação da criança acometida por uma doença aguda,
fora do hospital. Conclusão: As demandas da família du-
rante a hospitalização têm sido identificadas em diversos
estudos e as intervenções têm sido propostas aos profissio-
nais que atuam junto à criança e sua família. Porém, as ati-
vidades desenvolvidas no hospital e focadas na família são
destinadas a ajudá-las a enfrentar a experiência da hospi-
talização e, freqüentemente, não são suficientes para pre-
pará-las para deixar o hospital. Alguns estudos realizados
em paises desenvolvidos relataram a existência de suporte
social às famílias e, ainda assim, elas enfrentam inúmeras
dificuldades em busca da qualidade de vida, após a alta
hospitalar. Diante dos desafios impostos pela vida diária de
uma família o processo de recuperação da criança após a
alta hospitalar, apesar de ser assustador para a família pode
não ser a experiência mais difícil que muitas irão enfrentar.
Tendo em vista a nossa cultura e a estruturação dos servi-
ços de saúde no Brasil, julga-se necessário que os profis-
sionais de saúde busquem compreender essas demandas
e aprimorem as estratégias de atendimento à família da
criança durante e após a hospitalização.
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A pediculose configura-se na atualidade como um grande
problema da saúde pública mundial, tratando-se de uma
infestação muito prevalente entre crianças (NEVES, 2000).
O objetivo geral deste estudo foi relatar uma intervenção
de enfermagem no tocante ao tratamento da pediculose
em uma comunidade escolar de um bairro de periferia do
Município de Vitória – ES. Os objetivos específicos foram:
1º) Descrever a metodologia adotada pela Equipe de En-
fermagem da Unidade de Saúde Thomaz Tommasi, do Te-
rritório do Bonfim, nas ações de controle da pediculose
nos centros municipais de ensino infantil de sua área de
adscrição e; 2º) Calcular, a partir dos registros diários do
Boletim Único de Produtividade disponíveis na referida
unidade, a prevalência de pediculose em uma dada comu-
nidade escolar. O estudo realizado foi o de detalhamento
do modelo da intervenção de enfermagem no controle da
pediculose na comunidade escolar, assim como o cálculo
da prevalência desta infestação em uma instituição de
educação infantil do município de Vitória, no ano de 2006.
O universo deste estudo foi a comunidade escolar do Cen-
tro Municipal de Educação Infantil (CMEI) “Valdívia da
Penha Antunes Rodrigues” (“VPAR”), situado no bairro
Santos Dumont – uma área de adscrição do Território de
Saúde de Maruípe, situado no Município de Vitória. A re-
ferido CMEI tinha 380 crianças de Zero a 6 anos regular-
mente matriculadas no ano de 2006, dos quais um
subtotal de  296  situavam-se na faixa etária com idade
igual ou superior a dois anos.  As crianças situadas na
faixa etária abaixo de dois anos não foram objetos de in-
tervenção terapêutica medicamentosa, devido à contra-
indicação da permetrina para estas. Entendemos como
“comunidade escolar” o conjunto formado pelos pré-es-
colares regularmente matriculados no referido CMEI, os
demais componentes de seus núcleos familiares, assim
como os educadores que perfazem um total de 26 sujeitos
e técnico-administrativos daquela instituição de educação,
perfazendo um total de 18 sujeitos. Tal comunidade esco-
lar gerou um total de 162 consultas de enfermagem. Os
dados foram coletados do Boletim Único de Produtividade
(BUP), disponíveis na Unidade de Saúde Thomaz Tommasi
(USTT), gerados no segundo semestre letivo de 2006 e

referentes às consultas de enfermagem realizadas no
CMEI “VPAR”. Os dados coletados dos BUP foram dispos-
tos em tabelas e, a seguir, os resultados foram discutidos
à luz dos estudos de prevalência já realizados por outros
autores em espaços escolares. As autoras se comprome-
teram a realizar um estudo de natureza quantitativa, no
qual nenhuma referência à identidade dos sujeitos seria
mencionada. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética
em Saúde, do Centro de Ciências da Saúde – UFES, para
aprovação. Este relato de experiência tratou-se de uma
intervenção de enfermagem para controle/ tratamento da
pediculose numa comunidade escolar de um bairro de
classes populares de Vitória – ES. O bairro onde se deu tal
intervenção chama-se Santos Dumont e pertence ao Te-
rritório de Saúde de Maruípe. No entanto, nessa ocasião,
um acordo formado entre a coordenação da Unidade de
Saúde de Maruípe e a USTT definiu que esta última Uni-
dade respondesse por tal intervenção de saúde no CMEI
“VPAR” situado naquele bairro, justificando-se assim pela
proximidade daquele CMEI com a USTT. Como ponto de
partida de nossa intervenção foi proposto um encontro de
atualização para a equipe de educadores daquele CMEI a
respeito da pediculose, no entanto, devido o estado de
greve que os referidos profissionais vivenciavam, não foi
possível. Posteriormente foi realizado o agendamento das
consultas de enfermagem, com a utilização de uma carta
convite confeccionada pela equipe de saúde, no entanto
após avaliação pela equipe pedagógica do CMEI esta
optou por modificá-la. Todos os alunos regularmente ma-
triculados receberam uma carta-convite, juntamente com
um pente fino para pediculose, para que seu cuidador res-
ponsável verificasse a presença de pediculose nos diver-
sos membros da família e assim comparecesse à consulta
de enfermagem agendada. Entretanto os alunos que par-
ticiparam da consulta de enfermagem deveriam ter idade
igual ou maior que dois anos. Dentre os sujeitos da comu-
nidade escolar compareceram à consulta de enfermagem,
em sua maioria, aqueles pertencentes à categoria núcleo
familiar, aqui entendidos como o somatório das crianças
regularmente matriculadas e demais membros do núcleo
familiar. Dos 143 sujeitos classificados nessa categoria,
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24,7% (40 sujeitos) deles eram crianças regularmente
matriculadas no CMEI de nossa intervenção e os demais
63,6% (103 sujeitos) eram outros membros das famílias
das referidas crianças. A pediculose também foi muito fre-
qüente na equipe de educadores (9 sujeitos – 5,5% dos
consultados) e entre o pessoal de apoio técnico-adminis-
trativo (10 sujeitos – 6,2% do total de consultas). Con-
forme a faixa etária dos clientes atendidos observa-se um
maior percentual nos indivíduos infestados entre 02 e 06
anos (33,3%) e entre 07 e 12 anos (28,4%). De acordo
com o sexo, dos 162 clientes atendidos, 56 (35%) perten-
cem ao sexo masculino e 106 (65%) ao sexo feminino.
Dos 296 alunos com faixa etária de 2 a 6 anos e regular-
mente matriculados, compareceram a intervenção 13,5%
(40 sujeitos). Esse resultado merece atenção, pois o CMEI
demonstrou resistência a se submeter à consulta de en-
fermagem, tanto por parte das equipes (pedagógica e téc-
nica-administrativa) quanto pelos responsáveis dos alunos
regularmente matriculados durante o processo. Observa-
mos que com o decorrer do processo tal resistência foi-
se desconstruindo. Atribuímos isso à singularidade da
consulta de enfermagem que respeita/ valoriza o ser hu-
mano. Dentre o conjunto de educadores (26 sujeitos),
compareceram à consulta de enfermagem com queixa de
pediculose 34,6% (9 sujeitos). Dentre a equipe técnica-
administrativa (18 sujeitos), compareceram espontanea-
mente à consulta de enfermagem com queixa de
pediculose 55,6% (10 sujeitos). As autoras consideram
que a pediculose é um grande problema de saúde escolar
naquela comunidade escolar e que a consulta de enfer-
magem, por abordar aspectos educacionais e terapêuti-
cos, configura-se como instrumento de excelência para
o controle da pediculose. 
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Este estudo é parte de um espetáculo que buscou algo
diferente, inovador, e de relevância importante para a en-
fermagem e para a saúde pública. A obesidade infantil é
um assunto que vem sendo bastante divulgado em maté-
rias de jornais, revistas e televisão, despertando a atenção
das pesquisadoras-cuidadoras para a realização do cui-
dado. Hoje a obesidade infantil se trata de um problema
de saúde pública e a Enfermagem tem um papel impor-
tante nesse agravo. A obesidade se trata de uma enfermi-
dade crônica, caracterizando-se pelo acúmulo excessivo
de gordura, em tal proporção que compromete a saúde,
sendo as complicações mais comuns: alterações osteo-
musculares, dislipidemias, hipertensão arterial e Diabetes
Mellitus. (COUTINHO, 1999). De acordo com Zaché et al
(2003) o planeta está engordando. Dos seis bilhões de
habitantes, 1,4 bilhões está em excesso de peso, e a ten-
dência é de que esse contingente continue crescendo. É
provável que 200.000 pessoas morram anualmente em
decorrência de complicações relacionadas à obesidade
na América Latina (COUTINHO, 1999). O problema é tão
grave que a Organização Mundial da Saúde (OMS) clas-
sificou o problema como epidemia. Na contemporanei-
dade, convivemos constantemente com paradoxos que,
por sua vez, expressam bem a pós-modernidade. Em
nossa sociedade convivemos com avanços tecnológicos,
a opulência e, ao mesmo tempo, com a fome e a miséria
como realidade mundial. Enquanto milhares de crianças
morrem todo dia por não terem o que comer, o abuso ali-
mentar e a vida sedentária também já estão no ranking
das causas de mortalidade. Diante desta problemática, ti-
vemos como objetivo geral desenvolver cuidado de enfer-
magem junto à criança e sua família para a prevenção da
obesidade infantil e promoção da saúde no quotidiano. O
marco de referência para o espetáculo foi o Interacio-
nismo Simbólico, e teve como apoio teórico a Razão Sen-
sível de Michel Maffesoli, o que foi de grande aprendizado
para as pesquisadoras-cuidadoras, pois a razão sensível
nos diferencia do profissional puramente técnico-cientíco,
quando nos fala do afeto, do emocional como alavanca

metodológica para a compreensão de múltiplos fenôme-
nos sociais (MAFFESOLI, 2005). O período de realização
do trabalho foi março a julho de 2007. O local onde a
“lona” do circo foi armada foi um bairro na cidade de Flo-
rianópolis-SC, e o “picadeiro”, ou seja, o cenário onde
desenvolvemos nossa prática assistencial foi um Núcleo
de Educação Infantil (NEI) mantido pela Prefeitura Muni-
cipal. O NEI atende 220 crianças que estão na faixa etária
de 1 ano e 7 meses até 5 anos e 12 meses, distribuídas
em 6 turmas no período matutino e 6 no vespertino. Os
nossos “Anjos do Picadeiro” (público alvo) foram as crian-
ças e famílias que fazem parte do NEI, incluindo os fun-
cionários da unidade, sendo que os critérios de inclusão
para o cuidado foram a vontade e a disponibilidade dos
sujeitos em poder participar. Teve-se como estratégias
para o desenvolvimento a coleta e análise de dados antro-
pométricos, verificação da pressão arterial e circunferên-
cia abdominal das crianças; oficinas; consulta
interdisciplinar e visita domiciliar, onde o lúdico permeou
todas as atividades, inclusive na descrição do espetáculo.
Acreditamos que as atividades lúdicas propiciaram um
ambiente simbólico de liberdade, aceitação, diálogo, so-
ciabilidade e comunicação, sendo um meio facilitador das
interações para desenvolvermos o cuidado de enferma-
gem, especialmente às crianças, que geralmente têm
uma imagem negativa dos profissionais da saúde por as-
sociar o uso do branco com dor e sofrimento. Com isso,
trocamos o branco do jaleco pela fantasia do palhaço, que
esteve presente em todas as atividades. Foram coletados
e analisados os dados antropométricos e circunferência
abdominal de 184 crianças, e ainda aferição da pressão
arterial das crianças acima de três anos. Foram verifica-
dos 13% de risco para sobrepeso, 7% de sobrepeso, 9%
de risco para a desnutrição e 2% de desnutrição Através
da análise desses destes dados pudemos perceber a pre-
valência do risco de sobrepeso e sobrepeso, o que não
foi uma surpresa visto o número de estudos realizados
nas ultimas décadas que comprovam esta prevalência.
Estes dados reforçam a importância de ações de saúde e
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a presença de enfermeiros em escolas e creches. Além do
que, ao nos reportarmos às Normas de Construção e Ins-
talação de Creches, conforme Santos e Quirino (2004),
aprovadas pelo Ministério da Saúde através da portaria
N.°321, de 1998, que dispõem sobre a relação de pes-
soal mínimo para uma creche de 50 crianças, consta a
necessidade de 2 auxiliares de enfermagem, sendo que
são os únicos profissionais da saúde que a norma espe-
cifica. Cabe a nós, enfermeiros, recorrer a Lei N.°.498 de
25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto
N.°94.406, de 08 de junho de1997, que dispõe sobre o
exercício de enfermagem. No Art. 13 reitera que as ativi-
dades desenvolvidas pelo auxiliar de enfermagem so-
mente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação
e direção do enfermeiro. Este fato nos traz uma questão
importante a ser aprofundada, a discussão sobre
creche/escola como um campo de trabalho a ser pesqui-
sado pela enfermagem. Com este trabalho, compreende-
mos através do imaginário das próprias famílias que as
causas que estão levando à obesidade infantil estão rela-
cionadas ao quotidiano contemporâneo. As pessoas estão
trabalhando cada vez à procura de bem-estar e satisfação
pessoal, e estão deixando de se cuidar e cuidar das nos-
sas crianças, apontando que é preciso repensar o ritmo de
vida das pessoas como fator importante para promover-
mos seres mais saudáveis. É preciso estarmos atentos
para que a cultura do cada vez mais (trabalho, dinheiro),
não nos deixe de herança uma geração com cada vez
menos... Saúde! 
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Esta é uma pesquisa descritiva exploratória de caráter
quantitativo e retrospectivo. Teve como objetivo caracte-
rizar as crianças com Diabetes Mellitus tipo I (DM-l) que
realizavam tratamento intensivo de insulina e que apre-
sentavam lipodistrofia insulínica. Este estudo justifica-
se pelo fato do DM-1 ser a principal doença endócrina
e forma de diabetes diagnosticada na infância e na ju-
ventude 1;2. O DM-l caracteriza-se por destruição des-
tas células beta-pancreáticas. Acredita-se que uma
combinação de fatores genéticos, imunológicos e, pos-
sivelmente, ambientais (por exemplo, virais) contribuam
para a sua destruição. Aceita-se, em geral, que uma
suscetibilidade genética constitua um fator subjacente
comum no desenvolvimento do DM-l. As pessoas her-
dam uma predisposição ou tendência para o desenvol-
vimento da doença. Também há evidências de uma
resposta auto-imune no DM-l, na qual os anticorpos são
direcionados contra os tecidos normais do organismo.
Além dos componentes genético e imunológico, os fato-
res ambientais (vírus ou toxinas) estão sendo investiga-
dos quanto à capacidade de iniciar a destruição das
células beta 3. Como no DM-l o corpo perde a capaci-
dade de produzir insulina, torna-se necessária a admi-
nistração de insulina exógena, ou seja, a insulinoterapia,
podendo ser convencional ou intensiva. Na forma con-
vencional, o número de aplicações de insulina limita-se,
no máximo, a duas vezes ao dia; na forma intensiva, são
aplicadas três ou mais doses, sendo que a quantidade
de insulina vai se adequar à alimentação e à atividade fí-
sica diária do paciente. Esta forma está indicada quando
se deseja obter o máximo de controle sobre os níveis de
glicose sangüínea4. Esta é uma pesquisa descritiva ex-
ploratória de caráter quantitativo e retrospectivo. Foi re-
alizada a partir de dados secundários dos prontuários
de enfermagem  das crianças atendidas no Instituto da
Criança com Diabetes situado em Porto Alegre no perí-
odo de janeiro de 2004 à agosto de 2005, sendo sele-
cionadas para este estudo 104 crianças de até 13 anos
de idade. Os pacientes atendidos no Instituto passam
por consultas de enfermagem realizadas pelas enfer-

meiras, nas quais é feita uma entrevista a fim de efetivar
orientações sobre a doença, revisão do tratamento exe-
cutado e avaliação de complicações decorrentes do
mesmo. A entrevista é realizada a partir de um prontuá-
rio elaborado pelas enfermeiras do ICD, composto de
perguntas abertas e fechadas, sobre variáveis relacio-
nadas ao local de orientação anterior sobre diabetes,
complicações como hipoglicemia, hiperglicemia, lipodis-
trofia e modo de aplicação de insulina, entre outras. As
variáveis analisadas foram : orientação anterior sobre
diabetes, insulina( tipo, forma de aplicação, auto-aplica-
ção, locais utilizados e rodízio) e incidência de lipodistro-
fia . A análise dos dados foi realizada por meio de
estatística descritiva e apresentada em forma tabular e
gráfica. Os dados demonstraram que todas as crianças
receberam orientação sobre a doença nos locais anterio-
res ao Instituto. Os tipos de insulina utilizados eram de
origem humana, o que reduziu os achados de lipoatrofia.
Em relação à aplicação de insulina, o instrumento mais
usado era a seringa e constatou-se que grande parte
das crianças se auto-aplicavam, porém, algumas delas,
antes da idade preconizada. Os dados mais relevantes
foram relacionados ao revezamento de locais de aplica-
ção, os quais evidenciaram que o revezamento era rea-
lizado de forma inadequada ou não era feito. Como
conseqüência, foi encontrada nos dados uma grande in-
cidência de lipohipertrofia, complicação prevista con-
forme os autores pesquisados. O fato de uma criança
possuir uma doença crônica como o diabetes implica em
uma necessidade de adequação no que diz respeito à
alimentação, exercício físico e cuidados de saúde. Todas
essas mudanças podem ocasionar ansiedade, medo e
revolta, como também fazer com que ela se sinta dife-
rente das demais crianças. Diante disso, torna-se funda-
mental o apoio, a educação e o acompanhamento tanto
profissional quanto por parte da família.Este estudo de-
monstra a necessidade de implementação de ações es-
pecíficas voltadas ao rodízio de locais de aplicação, para,
assim, desenvolver um tratamento correto com uma
melhor qualidade de vida para as crianças com DM-1.
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A família vivenciando a doença e a hospitalização da
criança: protegendo o filho do mundo e não o mundo do
filho A saúde da família tem sido descrita como um estado
da pessoa em interação com o meio ambiente em que vive.
A cultura, crenças, valores, papéis familiares, padrões de
comunicação, enfrentamento de crises e práticas de saúde
são fatores que influenciam o seu funcionamento e a sua
saúde. 1 Existe uma forte inter-relação entre a família e o
estado de saúde-doença de seus membros. Nesse con-
texto, a família é essencial durante toda a fase de cuidado
da saúde de seus componentes, criando estratégias pre-
ventivas de cuidado e detectando sinais de mudança de
comportamento e de doença dos seus membros. A assis-
tência de enfermagem, cuja abordagem do cuidado cen-
traliza-se na família, começou a adquirir forças
recentemente, assim como o paradigma holístico da pro-
moção de saúde. 2 Este estudo teve como objetivos: com-
preender a vivência da família na doença e hospitalização
da criança; identificar o que a vivencia da doença e hospi-
talização provoca no sistema familiar e fornecer subsídios
para implementar uma assistência de enfermagem cen-
trada na família. Utilizou-se como referencial teórico “A fa-
mília numa perspectiva sistêmica”, alguns conceitos que
fundamentam teoricamente a compreensão da família
como sistemas são: o sistema familiar é parte de um supra-
sistema, assim como é composto de muitos subsistemas;
a família como um todo é maior que a soma de suas partes;
uma alteração em um membro da família afeta todos os
seus componentes; a família é capaz de criar um equilíbrio
entre mudança e estabilidade e os componentes dos mem-
bros da família são melhor compreendidos quando vistos
em causalidade circular do que de forma linear. 3 A meto-
dologia utilizada foi “o Estudo Qualitativo Descritivo”. Os su-
jeitos desta pesquisa foram cinco mães, um pai, uma avó
e sete crianças de três a seis anos hospitalizadas na Uni-
dade Pediátrica de um Hospital Filantrópico da cidade de
São Paulo que aceitaram participar da pesquisa e assina-
ram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido con-
forme exigência da Resolução 196/96 4 que normaliza as
pesquisas com seres humanos.  Para a coleta de dados
adotaram-se uma sessão de Brinquedo Terapêutico Dra-

mático e uma entrevista semi-estruturada com a família. A
sessão de Brinquedo Terapêutico Dramático objetivou pro-
porcionar à família, a manifestação de seus sentimentos,
pensamentos, necessidades e significados, buscando com-
preender relações existentes e o seu vivenciar no processo
de doença e hospitalização da criança. A entrevista semi-
estruturada foi realizada após a sessão de Brinquedo Tera-
pêutico Dramático com o membro da família cuidador da
criança doente com a pergunta norteadora: “Como está
sendo para você e para sua família vivenciar a doença e a
hospitalização da criança?”. Todas os dados obtidos através
da filmagem ou gravação foram transcritos na integra. A
análise dos dados foi construída a partir da Análise de Con-
teúdo de Bardin 5, possibilitando compreender a vivência da
família diante da doença e internação da criança. Identifi-
caram-se seis categorias: O impacto da doença na família
expressa a vivência da família diante da doença na criança,
seus sofrimentos frente ao desconhecido (doença), sua dor,
suas incertezas e preocupações relacionadas aos sintomas
da patologia, ao tratamento e ao futuro da criança. Neces-
sitando prestar cuidados a criança doente demonstra a ne-
cessidade do familiar em seguir o tratamento, prestar
auxílio físico e emocional à criança, assumindo sozinho todo
o cuidado e sentindo-se importante por ajudar. Vivenciando
a hospitalização da criança descreve rupturas na família, o
sofrimento do familiar em relação à hospitalização, aos pro-
cedimentos realizados na criança, à necessidade de se in-
ternar junto no hospital e também o desejo da alta
hospitalar. O movimento na dinâmica da família destaca as
mudanças no trabalho, no cotidiano e nas relações familia-
res. Precisando de ajuda e de apoio enfatiza a busca de
apoio para cuidar da criança, podendo a ajuda ser espiritual,
da própria família, dos acompanhantes, dos profissionais
de Saúde ou de si mesmo. Buscando a homeostase ex-
pressa os planos futuros, os sentimentos do familiar quando
deseja a volta da criança à normalidade e quando acredita
no tratamento, na recuperação e na cura. A articulação des-
sas categorias permitiu identificar a categoria central Pro-
tegendo o filho do mundo e não o mundo do filho, sendo o
fator proteção como primordial para a caminhada nesse
momento do ciclo vital familiar. Considero indispensável as-
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sistir a família na vivência da doença e hospitalização da
criança. A família deve ser apoiada, de forma que o sistema
familiar seja preservado e fortalecido. Reconheço a impor-
tância do cuidado de enfermagem centrado na família, por-
que compreendi que a situação de doença e hospitalização
é multifacetaria e influencia todo o sistema familiar. Assim,
a família deve ser assistida pelo enfermeiro como uma uni-
dade de cuidado e objeto de intervenção. 
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Esse trabalho tem como objetivo relatar a minha experiência
na utilização do Brinquedo Terapêutico Dramático como um
instrumento de coleta de dados. Esse instrumento foi utili-
zado durante a elaboração da minha dissertação de mes-
trado1 com cinco mães, um pai, uma avó e sete crianças
de três a seis anos hospitalizadas na Unidade Pediátrica de
um Hospital Filantrópico da cidade de São Paulo. Os dados
obtidos através desse instrumento de coleta de dados trou-
xeram experiências significativas a cerca da vivência fami-
liar e a importância da utilização do brinquedo terapêutico
dramático com famílias no contexto hospitalar. Vivenciei
sentimentos diversificados e muito prazerosos durante a
realização da coleta de dados. O ser enfermeira para mim
tornou-se algo muito mais ampliado e diferente. Quando
iniciei a coleta sentia-me insegura e com medo de como
seriam conduzidas as sessões de B.T.D. e dos resultados
obtidos. Fiquei preocupada em não saber como utilizaria os
dados emergentes na análise desse trabalho. No entanto,
as sessões de B.T.D. foram fantásticas e com uma contri-
buição incrível e fundamental para o meu estudo e para a
minha vida. A utilização dessa estratégia de coleta de dados
permitiu a exploração de aspectos fundamentais e o con-
hecimento da vivência da família na doença e hospitalização
da criança, emergindo sentimentos, relações, conflitos, crí-
ticas, necessidades, dúvidas, desejos, orientações e infor-
mações. Perceber a alegria e a necessidade dos
subsistemas familiar tem em brincar foi um outro ponto
emocionante que precisa ser destacado para a assistência
de enfermagem centrada na família. As sessões de B.T.D.
foram terapêuticas à medida que proporcionou a família
(subsistema criança-cuidador) elaborarem e exteriorizarem
suas emoções e vivências relacionadas a doença, hospita-
lização e ao contexto familiar, passando de ser passivo para
o ativo, assumindo diferentes papéis sociais, identificando-
se com as situações construídas e com os personagens,
modificando atitudes e comportamentos, realizando a ca-
tarse. Reesignificando assim, o momento vivenciado.  As
sessões de B.T.D. foi um marco para atingir os objetivos
traçados nessa pesquisa, considero como um instrumento
fundamental na coleta de dados com famílias e crianças
hospitalizadas, fato esse descrito também por Borba 2. Vale

considerar que durante as sessões de B.T.D. ficou evidente
o desconhecimento sobre alguns objetos hospitalares,
sobre a própria patologia, sinais, sintomas e evolução clí-
nica. A dramatização de procedimentos invasivos foi algo
muito explorado confirmando como essa vivência hospitalar
é muito difícil e sofrida para todo o sistema familiar. A uti-
lização da sessão de B.T.D. permitiu que o relacionamento
entre pesquisador-pesquisado fosse de forma concreta e
densa, um interagir com afeto foi criado e vivenciado du-
rante todos os dias que permaneci dentro da Unidade Pe-
diátrica. Todas as crianças solicitaram que eu voltasse outro
dia para brincarem um pouco mais. Todas elas agradece-
ram ao final da coleta de dados. Quando me encontravam
nos corredores da unidade pediátrica ou dentro dos quartos,
perguntavam se iriam brincar mais alguma vez, em que
momento seria, onde estavam os brinquedos, por quanto
tempo permaneceria no hospital. Para as famílias pesqui-
sadas, as sessões de B.T.D. foram muito importantes para
conhecer melhor o sentimento da criança, seus medos, so-
frimentos, além de suas potencialidades, habilidades e cria-
tividade. A oportunidade de lazer, distração e de poder
presenciar a criança sorrindo e feliz foi também relatado
como algo muito importante na brincadeira. Todos as famí-
lias agradeceram, após o término da coleta de dados. A Fa-
mília (Vermelha) descreveu as seguintes palavras: “Eu
agradeço o trabalho da senhora. Foi um trabalho muito im-
portante, muito bonito. E durante este trabalho eu percebi
que meu filho é bastante inteligente, soube colocar as situa-
ções né...Soube colocar direitinho cada situação em cada
lugar, como se procede, né? A senhora percebeu isso?Eu só
tenho que agradecer”. A apesar de não ser o objetivo da
sessão de B.T.D. na pesquisa em que utilizei como instru-
mento de coleta de dados, o mesmo permitiu a criança sa-
tisfazer suas necessidades recreacional, favorecendo-lhe o
desenvolvimento físico, mental, emocional e de sociabiliza-
ção, além de possibilitar descarga emocional, alívio para as
tensões impostas nesse momento do ciclo vital. Melhoras
clínicas e principalmente emocionais (diminuição da ansie-
dade, choros, melhora na alimentação e no sono, participa-
ção e auxilio na realização dos procedimentos) nas crianças
foram descritas pelos membros das famílias participantes
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do estudo, pelos profissionais de enfermagem e pelos
acompanhantes de outras crianças hospitalizadas após a
sessão de B.T.D. Validando a importância do brinquedo
como instrumento de coleta de dados e confirmando a ne-
cessidade do enfermeiro em utilizar esse recurso assisten-
cial no cuidar a criança e a sua família. Esse saber foi um
grande marco atingido nesse trabalho. O brinquedo tera-
pêutico quando utilizado pelo enfermeiro pode constituir-
se em um instrumento terapêutico que, juntamente a
atuação da mãe, favorece o crescimento da pessoa da
criança hospitalizada. 3
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Este trabalho surgiu a partir da nossa experiência, discus-
sões e reflexões enquanto mestrandas da Escola de Enfer-
magem Anna Nery/UFRJ, durante a disciplina “Oficina de
análise institucional, práticas artísticas e produção do con-
hecimento”. Relatamos o processo de validação de uma
dinâmica de criatividade e sensibilidade, utilizada como re-
curso para coleta de dados no Método Criativo Sensível –
MCS na pesquisa em enfermagem. Nosso objetivo na apli-
cação e validação da dinâmica foi de conhecer o papel do
brincar para a criança com câncer na visão de enfermeiras
participantes da disciplina. A dinâmica “O brincar em
cena”: foi inspirada na dinâmica modelagem, utilizada por
Cabral (1998), segundo esta autora, tem suas raízes no
trabalho de Xavier & Camurça (1998), descrito no livro
“Como trabalhar com mulheres”. Subseqüentemente, foi
implementada no estudo de Monteiro (2003) junto a crian-
ças em idade escolar para discutir o tema do alcoolismo.
Ela objetiva conhecer a contribuição do brincar e da brin-
cadeira na vida da criança com câncer na visão de enfer-
meiras utilizando os recursos da modelagem, desenho e
brinquedos em miniatura. A metodologia de sua aplicação
foi dividida em cinco etapas, como preconiza o MCS. Os
materiais utilizados na dinâmica foram: almofadas dispos-
tas em círculo no chão; CD com músicas infantis para ins-
piração das produções artísticas; 01 aparelho de som; 01
gravador digital; máquina fotográfica digital; canetas e
lápis coloridos; folha de papel pardo, folhas brancas de
papel A4; mini-brinquedos, massa de modelar. Como par-
ticipantes tivemos uma enfermeira pesquisadora, uma en-
fermeira auxiliar de pesquisa e 10 enfermeiras
participantes. O tempo de duração da dinâmica foi de
1h20min. No Primeiro Momento – destinado à organização
do ambiente e apresentação dos integrantes do grupo,
foram dispostas as almofadas em círculo no chão aos par-
ticipantes, ao centro ficaram disponíveis os materiais para
as produções artísticas. Foi utilizada a dinâmica com ba-
lões como aquecimento do grupo e proporcionar a inter-
ação e apresentação dos mesmos, onde cada balão
continha o nome de um integrante, sendo os balões joga-
dos entre os membros ao som da música “Cai-cai balão”,
após cada um estourar o seu balão, o nome encontrado

dentro do balão era lido e onde se oferecia uma mensagem
ao outro participante. A logística se apresentou de forma
positiva para o grupo. No Segundo Momento – Esclareci-
mento dos momentos da Dinâmica, objetivos e processo
de desenvolvimento: Nesta etapa, como preconiza o MCS,
deve-se orientar sobre a atividade, quanto aos objetivos,
sobre a aceitação em participar da dinâmica, assim como
sobre a questão geradora de debate: Qual a contribuição
do brincar e da brincadeira na vida da criança com câncer?
A música ambiente facilitou o processo de adesão e intro-
jeção dos participantes na atividade sem nenhuma resis-
tência. No Terceiro Momento – Elaboração da Produção
Artística: Cada participante durante sua produção indivi-
dual se integrou com o restante do grupo, alguns se repor-
taram a sua experiência de infância e habilidades para
utilizar a massa de modelar, assim como, trocavam mate-
riais entre si para as produções individuais. Falaram de
suas vivências pessoais, se reportando a vida cotidiana e
de seus comportamentos, elogiaram as produções e habi-
lidades dos demais colegas, lembraram dos filhos. O
Quarto Momento – Apresentação das Produções (codifi-
cação/decodificação): Quando todos terminaram coloca-
ram na folha de papel pardo suas produções e começaram
a apresentar suas produções. Quinto Momento – Síntese
e Validação (recodificação): O tema brincar foi discutido no
espaço institucionalizado e fora da instituição, sendo que
no ambiente institucionalizado é disciplinado e normati-
zado. Primeiramente, surgiu o tema no universo sócio-fa-
miliar e os outros temas só surgiram após o diálogo do
grupo. O brincar foi considerado pelos participantes como
algo que disciplina e emancipa a criança, possibilita a so-
cialização, ao mesmo tempo em que brincar impõem re-
gras, quando nos reportamos ao domicílio. Este trabalho
realizado na pós-graduação, vinculado ao Núcleo de Pes-
quisa em saúde da criança/NUPESC, possibilitou a valida-
ção de uma dinâmica de criatividade e sensibilidade para
ser aplicada no contexto de pesquisa, utilizando o Método
Criativo Sensível. Apresentou-se como uma experiência
prazerosa para ambos envolvidos, onde juntos construímos
conhecimentos referentes ao brincar para a criança, esteja
ela com uma morbidade ou sadia.
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O brincar é uma necessidade tanto da criança saudável
quanto em processo de adoecimento, sendo importante
para seu desenvolvimento. Através do brincar a criança
cria, se socializa, aprende, representa papéis. Para a
criança em processo de adoecimento, como o câncer, o
brincar é também importante para o enfrentamento de
situações de difícil controle, tais como: necessidade de
internação hospitalar, o afastamento da família, escola e
amigos, procedimentos invasivos e dolorosos (Martins,
2001; Mitre e Gomes, 2004;). A legislação de proteção
à infância brasileira (Lei 8.069/90 do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA) inclui o brincar e a brin-
cadeira como um dos direitos fundamentais da criança
que deve ser assegurado pela família, a sociedade e o
Estado. O artigo 16, Inciso IV, destaca que toda criança
tem direito à liberdade: de brincar, praticar esportes e
divertir-se. (BRASIL, 1990). O profissional que trabalha
com criança deve procurar conhecer e compreender seu
mundo, suas necessidades e fases de desenvolvimento.
O enfermeiro por ser o profissional de saúde que fica
mais tempo com a criança, deve através do seu cuidado
buscar auxiliar no seu processo de crescimento e des-
envolvimento. Com o diagnóstico do câncer infantil, a
criança e sua família atravessam um período de adap-
tação à nova realidade, a criança passa a ter necessida-
des especiais, devidos tanto ao curso da doença quanto
do tratamento. Cabral et al (2004) denominou essas
crianças com estado frágil de saúde e necessidade de
cuidados contínuos como crianças com necessidades
especiais de saúde / CRIANES. O câncer traz muitas li-
mitações para vida das crianças tanto físicas como so-
ciais, podendo assim prejudicar seu desenvolvimento. O
profissional que atende essa criança deve, juntamente
com sua família, buscar estratégias para manter a mel-
hor qualidade de vida possível durante o tratamento, va-
lorizando a necessidade do brincar. Atualmente muita
ênfase tem sido dada a desospitalização da criança du-
rante o tratamento do câncer, viabilizada pelo acompan-
hamento ambulatorial, hospital dia e assistência
domiciliar (Costa e Lima, 2002). Nesse sentido delimita-
mos como objeto de estudo: O lugar social do brincar e

da brincadeira na vida da criança com câncer no seu
ambiente domiciliar. Como objetivos: Identificar a con-
cepção do brincar e da brincadeira para os familiares
que cuidam da criança com câncer no  domicílio, des-
crever as estratégias adotadas pela família para assegu-
rar o  brincar e da brincadeira no dia-a-dia da criança
com câncer em casa e  analisar de que forma o familiar
inclui o brincar e a brincadeira no  cuidado à criança
com câncer no espaço domiciliar. Usaremos como refe-
rencial teórico Vygotsky, pois para este autor o brinquedo
cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança,
ou seja, uma zona passível de transformação através da
aprendizagem. A pesquisa será do tipo qualitativa. Para
a geração dos dados utilizaremos o método criativo e
sensível (MCS). O MCS de produção de dados incorporou
a filosofia crítica e reflexiva desenvolvida por Paulo
Freire na educação de adultos, às dinâmicas grupais
desenvolvidas no  movimento de mulheres. Usaremos a
dinâmica de criatividade e sensibilidade “O brincar em
cena” que foi inspirada na dinâmica modelagem, utili-
zada por  Cabral (1999) e subseqüentemente, foi imple-
mentada no estudo de Monteiro  (2003). Ela objetiva
conhecer a contribuição do brincar e da brincadeira na
vida da criança com câncer na visão de seus familiares
utilizando os recursos da modelagem, desenho e brin-
quedos em miniatura. Será realizada no ambulatório de
oncologia pediátrica, de um hospital público localizado
na cidade do Rio de Janeiro.  Os sujeitos serão os fami-
liares de crianças com câncer em tratamento oncológico
ambulatorial. Como estratégia para captação dos sujei-
tos iremos até sala de espera do ambulatório de onco-
logia pediátrica e  faremos o convite ao familiar da
criança para participação da pesquisa. Serão atendidas
as questões éticas e legais vinculadas à pesquisa com
seres humanos contidas na Resolução do Conselho Na-
cional de Saúde 196/96. O processo de análise qualita-
tiva implicará inicialmente, segundo a proposta de
Minayo (1997) em uma primeira ordenação dos dados,
nesta será feito um mapeamento dos dados obtidos no
trabalho de campo; a segunda fase de classificação dos
dados onde será feita uma leitura exaustiva e repetida

O BRINCAR PARA CRIANÇA COM CÂNCER 
NA CONCEPÇÃO DE SEUS FAMILIARES: 

SUBSÍDIOS PARA ENFERMEIRA PEDIÁTRICA

LILIANE FARIA DA SILVA1

IVONE EVANGELISTA CABRAL2

MARIALDA MOREIRA CHRISTOFFEL3

  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. 361-362

SE
SS

ÃO
 P

ÔS
TE

R
SA

ÚD
E 

DA
 C

RI
AN

ÇA
SE

SS
ÃO

 P
ÔS

TE
R

SA
ÚD

E 
DA

 C
RI

AN
ÇA

361



do material, que se inicia com uma leitura flutuante, de-
pois uma leitura  aprofundada, para identificar o que é
relevante. Esta pré-análise vai aproximar o pesquisador
do método analítico que vai ajudar na leitura dos dados.
O MCS permite a validação dos resultados da pesquisa,
pois o próprio grupo vai confirmando o que é comum, e
particularizando o incomum. (Cabral, 1999).
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Segundo Teles (1997), brincar, acima de tudo com liber-
dade, é uma das condições para estimular, principalmente,
a criatividade. As brincadeiras aprofundam, para a criança,
a compreensão da realidade, ao mesmo tempo em que es-
timulam a sua imaginação, condições básicas para poder
ser criativa. As experiências vivenciadas por uma agente
comunitária de saúde, em visitas domiciliares a uma co-
munidade pertencente à Unidade Básica de Saúde Santís-
sima Trindade, na cidade de Porto Alegre, identificaram, a
necessidade de maior envolvimento com as crianças resi-
dentes da Vila, pois, algumas delas que não tinham idade
para freqüentar a escola, brincavam em poças de água,
valos com água contaminada, depósitos de lixo e na própria
avenida com tráfego intenso de automóveis. A vila Santís-
sima Trindade não possui áreas de lazer e, além disso, a
rede de creches comunitárias da comunidade não tem ca-
pacidade para atender a todas as crianças em idade pré-
escolar. Durante uma reunião multiprofissional da equipe,
realizada regularmente na unidade de saúde que atende a
esta comunidade, em 2001, foi organizado um grupo para
desenvolver atividades recreativas e lúdicas para essas
crianças, dispondo de um local mais adequado dentro da
própria comunidade. Foram organizados dois grupos, tendo
a participação de uma Agente Comunitária e uma Auxiliar
de Enfermagem, apoio da Psicóloga e Estagiária de Psico-
logia, e um deles mantém uma Assistente Social e uma
Acadêmica de Enfermagem (a autora) , sendo que ambos
os grupos têm supervisão da Enfermeira da Unidade. Inte-
ressados em ingressar nos grupos sempre foram e serão
bem-vindos, tanto fixos quanto aqueles que desejarem or-
ganizar e participar dos grupos por períodos limitados de
tempo. No ano de 2003, com o desenvolvimento dessas
atividades, observou-se a necessidade de oportunizar um
novo espaço para os cuidadores das crianças que partici-
pavam dos grupos, com o objetivo de esclarecê-las sobre
a importância do momento de recreação, motivando um
olhar pedagógico. Foram traçados alguns objetivos para o
funcionamento do grupo e o seu aperfeiçoamento ao longo
dos encontros: promover um espaço lúdico e recreativo
para crianças fora da idade escolar, no qual elas possam
brincar coletivamente; desenvolver a educação em saúde

através da brincadeira, propiciando um espaço em que elas
possam demonstrar e desenvolver todo seu potencial; in-
centivar a socialização de crianças provenientes de famílias
com baixas condições socioeconômicas, residentes na Vila
Santíssima Trindade; abordar temas relacionados ao cui-
dado, comportamento e desenvolvimento das crianças com
suas mães, reforçando o vínculo entre os profissionais da
unidade de saúde e os cuidadores das crianças, ampliando
o trabalho de educação em saúde. A atividade desenvol-
veu-se após a formação de dois grupos infantis devido à
extensão da área de abrangência. Os dados foram coleta-
dos nos cadastros das famílias, e organizaram-se os grupos
com critérios por faixa etária e proximidade de moradia das
crianças. Os convites foram feitos pelo agente de saúde
nas visitas domiciliares. Assim, a construção dos encontros
acontece a partir do levantamento dos recursos disponíveis
e do interesse do grupo, e são realizadas em um local
aberto, onde as crianças costumam se reunir em outros
horários para brincar, às terças-feiras, das 9:30h às 11h. A
metodologia utilizada depende do assunto planejado para o
dia, sendo elaborado um cronograma mensal de atividades.
Além disso, acontecem reuniões semanais, na Unidade de
Saúde, para troca de experiências e avaliação sobre o fun-
cionamento dos grupos. As crianças e responsáveis que
participam dos encontros têm sua freqüência registrada
juntamente com o relato da atividade desenvolvida em
cada encontro. No último encontro do mês se realiza uma
conversa informal com os cuidadores, para que façam
suas avaliações dos encontros com as crianças e nos au-
xiliem a entender os comportamentos e as particularidades
de cada uma, fazendo uma construção conjunta, ouvindo
suas dúvidas e angústias, ressignificando suas próprias in-
fâncias e melhorando o relacionamento familiar. Encontra-
mos nos grupos a possibilidade do desenvolvimento de
atividades recreacionais, em que as crianças podem ser
estimuladas nos âmbitos psicossociais e motor, e, também
encaminhá-las para atendimento pela equipe na Unidade
de Saúde se necessário. Essas atividades foram e são
muito proveitosas  para toda a equipe e para a comuni-
dade, cujo  elo de proximidade que se forma com o grupo
gera maior  criatividade dos envolvidos.
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Trata-se de um estudo qualitativo, tipo referência biblio-
gráfica realizados por acadêmicas do sexto período do
Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da
Escola de enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) durante o Pro-
grama Curricular Interdepartamental VIII - “Cuidados de
Enfermagem a Clientes Hospitalizados II”. O desenvolvi-
mento da temática se deu através de situações viven-
ciadas durante o estágio curricular supervisionado em
um hospital pediátrico, onde se levantou as questões re-
lativas ao uso da gastrostomia na infância e suas reper-
cussões, tanto para a criança quanto para os seus pais
e familiares. Essas crianças são inseridas nas Crianças
com Necessidade Especiais de Saúde _ CRIANES, Se-
gundo WONG (1999), crianças com necessidades espe-
ciais de saúde são aquelas portadoras de doenças
crônicas, incapacitantes ou ainda as dependentes de
tecnologia. Grandes desafios são vividos pelos cuidado-
res desta criança, visto que, essa nova situação, irá de-
mandar a instrumentalização de saberes técnicos
relacionados a uma série de cuidados (permanentes ou
transitórios) que são de domínio dos profissionais de
saúde. É neste grande misto de dúvidas e inseguranças
que emerge o papel do enfermeiro, de fundamental im-
portância no elo família – criança – equipe de enferma-
gem, no cuidado humanizado à criança hospitalizada,
no preparo para alta e em atividades de educação em
saúde assim como no manejo e identificação precoce
de padrões reativos que caracterizem distúrbios de auto-
imagem, já que seu enfrentamento aponta para o des-
envolvimento psíquico sadio do indivíduo. Sendo a
gastrostomia uma tecnologia e o seu uso uma necessi-
dade especial, podemos dizer que esta necessidade irá
demandar dos familiares cuidadores a instrumentaliza-
ção de um saber relacionado a uma série de cuidados
(permanentes ou transitórios) que são de domínio exclu-
sivo dos profissionais de saúde (FLEMING et al., 1994;
GRAY, 1997; O’BRIEN, 2001; SANTOS, 2002; MENTRO,
2003; MORAES, CABRAL, 2004). Vale ressaltar que fa-

miliar cuidador é todo e qualquer membro pertencente
à rede social da criança, seja a mãe, o pai, irmãos, avós,
tios e até mesmo vizinhos, desde que, desenvolvam cui-
dados de afeto, segurança, bem-estar e conforto à
criança no ambiente familiar.Considerando ainda que no
Estado do Rio de Janeiro, no período de março de 2006
a março de 2007, as cirurgias de gastrostomias repre-
sentam 28,1% do total de cirurgias estomacais realiza-
das segundo o Sistema de Informações Hospitalares do
SUS e que 1,9% das internações, em mesmo estado e
período, na faixa etária de zero a nove anos estão rela-
cionadas a doenças do aparelho digestivo, objetivou-se
com este estudo selecionar artigos científicos que abor-
dem o procedimento gastrostomia nos períodos neona-
tal, pós neonatal e pediátrico. Primariamente foi
realizada a seleção em literatura especializada de des-
critores, sendo posteriormente feito o levantamento bi-
bliográfico através da seleção de artigos científicos em
base de dados on line de referência nacional e interna-
cional. Obteve-se como resultado do período neonatal ar-
tigos que enfocavam apenas as patologias congênitas que
requeriam o uso da gastrostomia como estratégia de so-
brevivência e as complicações decorrentes do uso desta
tecnologia em recém-nascidos. No tocante a auto-ima-
gem pode-se observar relato de casos e artigos que abor-
davam a importância do cuidado holístico da criança
dependente de tecnologia pelos profissionais de saúde
bem como o impacto psicossocial vivenciado pelos pais.
E quanto à humanização do cuidado apenas um artigo
abordava o cuidado de enfermagem em sua essência, en-
fatizando as considerações de enfermagem (trabalhos fei-
tos acerca da temática gastrostomia e da prática das
enfermeiras neste âmbito do cuidar). Concluímos através
desses resultados que existem lacunas teóricas que
devem ser exploradas no período neonatal, pós – neonatal
e pediátrico acerca da temática e enfoques apresentados
e espera-se servir de instrumentalização para novas pes-
quisas que abordem o assunto além de divulgar o conhe-
cimento já produzido aos profissionais da área.  
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INTRODUÇÃO: A hospitalização, a doença, o ambiente e
pessoas estranhas representam uma situação trauma-
tizante para a criança e seus familiares uma vez que
elas sofrem ao modificarem o ambiente familiar para
outro totalmente estranho, enfrentando situações que
se apresentam ameaçadoras, como procedimentos do-
lorosos e o contato com pessoas estranhas. A situação
pode ser agravada principalmente quando não adequa-
damente preparadas, levando às repercussões desas-
trosas para o desenvolvimento emocional infantil. As
unidades de internação do Hospital Infantil Darcy Var-
gas, referência em pediatria como serviço terciário, ca-
racteriza-se pelo atendimento à pacientes com
patologias crônicas submetidos a múltiplas internações
e a uma seqüência de procedimentos dolorosos e inva-
sivos, contribuem como importante fator de estresse
para a criança adicionado ao trauma da hospitalização
e do adoecimento. O planejamento da assistência de
enfermagem de forma sistematizada e individualizada
embasada na teoria centrada na criança e na família
deve incluir a aplicação do BT, visando encontrar solu-
ções que contribuam para minimizar o estresse da
criança hospitalizada e evitar traumas desnecessários.
O brinquedo surge como uma ferramenta imprescindível
dentro do planejamento da assistência de enfermagem
auxiliando na abordagem, na aproximação do enfer-
meiro diante da criança da família e na percepção das
suas reações diante dos procedimentos realizados. O
brinquedo tem uma importante função na dramatização
de papéis e de conflitos, podendo constituir-se como
“uma válvula de escape” auxiliando a criança a admi-
nistrar os conflitos surgidos com a hospitalização. Na
vivência hospitalar, o brinquedo possui funções e ca-
racterísticas particulares, deixando de possuir particu-
laridades livres para assumir uma condição terapêutica.
Portanto, passa a ser denominado brinquedo terapêu-
tico, baseado nos princípios da ludoterapia, com a con-
dição de não ser diretivo, dando a criança liberdade de
expressar-se verbalmente. Adquire características mais
dirigidas utilizando-se da “brincadeira” para explicar
para a criança procedimentos hospitalares, proporcio-

nando a ela o manuseio de materiais e a simulação do
procedimento. Na tentativa de compreender o processo
utilização do brinquedo terapêutico que este estudo ob-
jetivou observar os benefícios da aplicação prática do
brinquedo terapêutico em crianças hospitalizadas. ME-
TODOLOGIA: Utilizou-se o método descritivo observa-
tório, em duas unidades de internação pediátrica do
Hospital Infantil Darcy Vargas, em duas crianças pré-
escolares de ambos os sexos, internadas para trata-
mento clínico e cirúrgico, nos meses de abril e agosto
de 2007. Os responsáveis pelas crianças foram escla-
recidos quanto ao objetivo e finalidade das sessões de
brinquedo terapêutico. A abordagem de cada criança
ocorreu em um momento único permitindo uma avalia-
ção do comportamento da criança frente à doença e a
hospitalização. Os encontros foram realizados por duas
enfermeiras, que utilizaram bonecos educativos e ma-
teriais disponíveis na unidade que simulavam situações
hospitalares. A abordagem foi realizada previamente a
procedimentos invasivos e o local escolhido foi de
acordo com a comodidade da criança e da família, op-
tando-se pelo leito do paciente e a sala de procedimen-
tos. As sessões tiveram duração de 30 a 40 minutos.
RESULTADOS: Observamos por meio do brinquedo tera-
pêutico que a criança expressa seus sentimentos e as
experiências vivenciadas. A sessão de brinquedo tera-
pêutico proporciona uma oportunidade para os profis-
sionais conhecerem as ansiedades e medos que a
crianças geralmente exteriorizam por meio do choro,
raiva e agressões. CONCLUSÃO: As crianças após a
sessão de brinquedo terapêutico reagiram de modo po-
sitivo, expressaram suas angustias contribuindo para
diminuir suas ansiedades e medos por meio da exterio-
rização dos seus sentimentos, passando de uma posi-
ção passiva para a ativa. Nesta mudança de papel,
passam a entender e a colaborar com os procedimentos
de forma mais tranqüila, participando das decisões re-
lacionadas ao manuseio do seu corpo. Constatamos que
incluir o brinquedo terapêutico na sistematização da as-
sistência de enfermagem não acarreta aumento de tra-
balho para os profissionais, proporciona conhecimento
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das reais necessidades da criança e da sua família. A
iniciativa de vivenciar a experiência do brinquedo tera-
pêutico acarreta mudanças no comportamento de pro-
fissionais ao visualizar ações práticas e os resultados.
O brinquedo terapêutico como parte do “cuidar” e da
rotina assistencial em unidades de internação pediátri-
cas, torna-se um instrumento facilitador e sua aplicabi-
lidade viável como preparo da criança para realização
de procedimentos dolorosos. 
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INTRODUÇÃO: A hospitalização é uma experiência estres-
sante que envolve profunda adaptação da criança às várias
mudanças que acontecem no seu dia-a-dia. A insegurança
causada pelo ambiente estranho, a condição física desfa-
vorável, a sensação de perda de controle por não poder
praticar habilidades já desenvolvidas, o fato de imaginar
muitas vezes que está sendo punida, são importantes fon-
tes de ansiedade e tensão emocional para a criança hos-
pitalizada. Dentre os recursos que o enfermeiro pode
disponibilizar para minimizar os efeitos da hospitalização,
destaca-se o brinquedo. Existem diferentes tipos de brin-
cadeiras, sendo que aquelas com finalidade terapêutica
trazem grandes benefícios para a criança no hospital,
como o brinquedo terapêutico (BT) Desenvolvido por dife-
rentes profissionais da área de saúde, o BT é uma técnica
indicada a todas as crianças hospitalizadas, por contribuir
para o alívio da ansiedade gerada pela hospitalização, que
pode ser realizada em qualquer local Esta estratégia lúdica
tem sido utilizada em diferentes contextos da assistência
à criança, mas existe uma escassez de estudos referentes
à sua utilização em Unidades de Terapia Intensiva Pediá-
trica (UTIP). OBJETIVOS: Descrever a experiência do uso
do BT com crianças pré-escolares internadas na UTIP;
comparar os comportamentos apresentados por elas du-
rante a permanência nesta unidade antes e após uma ses-
são de BT METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
exploratório-descritivo, de abordagem quantitativa, reali-
zado na UTIP de um hospital particular materno-Infantil de
médio porte, no município de São Paulo.  A amostra cons-
tituiu-se de 20 crianças internadas no período de setembro
de 2006 a janeiro de 2007, com idade entre três anos e
seis anos e onze meses, sendo que a maioria tinha entre
três e quatro anos (14; 70%). Os dados foram coletados
por meio da observação, utilizando-se um formulário com
dados de identificação da criança e os comportamentos a
serem observados antes e após a sessão de BT, sob a
forma de chek-list. A coleta iniciava-se após o segundo dia
de internação.da criança, quando ela era observada du-
rante a realização de procedimentos e/ou situações de
interação com a equipe e familiares. Posteriormente, era
realizada uma sessão de BT no próprio leito da criança,

sendo que os comportamentos observados nesse mo-
mento também eram registrados. Os dados foram analisa-
dos por meio de técnicas de estatística descritiva.
RESULTADOS: Todas as crianças brincaram durante a ses-
são de BT, demonstrando interesse e curiosidade pelos
brinquedos e mostrando-se capazes de se concentrar na
brincadeira, o que só é possível quando a criança sente
confiança no ambiente. Após a sessão, houve diminuição
na ocorrência de comportamentos negativos, como: chorar
ao se aproximar alguém da equipe de enfermagem (04;
20%), observado em 15 crianças (15; 75%) antes da ses-
são; assumir postura protetora na presença do profissional
(02; 10%), evidenciado em 18 crianças (18; 90%) antes da
sessão. Esses comportamentos também reduziram no mo-
mento da punção venosa realizada após sessão de BT
como: chorar (19; 95%);  demonstrar agressividade ba-
tendo e chutando (4; 20%); tirar o braço (14; 70%) e tentar
adiar o procedimento (18; 95%). Os comportamentos ne-
gativos também diminuíram na administração de medica-
mentos realizada após a sessão de BT, com destaque
para a rigidez muscular (04; 20%), recusa do procedi-
mento (6; 30%), choro (3;15%) e agressividade (5;25%).
Em contrapartida, os comportamentos positivos passa-
ram a ser observados em um numero maior de crianças
após a sessão como: sorrir à aproximação de alguém da
equipe de enfermagem (14; 70%), observado apenas em
quatro crianças (20%) antes da sessão. Durante a sessão
de BT, os comportamentos positivos que evidenciam
maior interação com o ambiente e interesse pela brinca-
deira foram evidenciados pela maioria das crianças: ex-
plora ou observa (19; 95%), sorri (15;75%) e interage
com a equipe (15;75%), solicitando a participação do
profissional na brincadeira (13; 65%). CONCLUSÃO: A di-
minuição de comportamentos negativos (gritar, chorar,
bater...) e o aumento daqueles que evidenciam maior
interação e adaptação (sorrir, brincar, interagir com os
profissionais...) evidencia que o brinquedo terapêutico na
UTIP é um instrumento facilitador na adaptação da
criança a esse ambiente, que pode ser tão assustador
para a mesma, contribuindo, assim, para que se reduza
o trauma da hospitalização.
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Os cuidados necessários para a correta e segura admi-
nistração de fármacos intravenosos, em crianças, abran-
gem a avaliação da apresentação, reconstituição,
diluição e tempo de infusão do fármaco. Deve-se obser-
var, também, a possibilidade de administrações asso-
ciadas, tempo de associação, volume de solução e
acondicionamento dos fármacos 1,2 A disponibilidade
de um acesso venoso seguro que possa permanecer du-
rante período de tempo prolongado é muito importante
em crianças. Os cateteres periféricos têm uma duração
curta e possuem limitações no tipo de medicamento que
podem ser neles infundidos, além de estar relacionados
com fatores que levam ao insucesso, flebite e baixa per-
manência dos mesmos. O cateter central de inserção
periférica (CCIP) é um dispositivo intravenoso que é in-
serido em veias de regiões periféricas e progride, por
meio de uma agulha introdutora, até a porção final da
veia cava, adquirindo características de cateter central 3.
São constituídos de poliuretano ou silicone, sendo os de
silicone mais flexíveis e em sua maioria inertes (cau-
sando menor irritação à parede dos vasos e interação
medicamentosa).  Possuem parâmetros como: calibre,
comprimento, diâmetro interno, diâmetro externo e pri-
ming (volume interno), que estão especificados em tabe-
las de conversão que devem acompanhar o produto. No
Brasil, o procedimento de implantação de CCIP é regu-
lamentado pelo Conselho Federal de Enfermagem, re-
solução nº 258/2001, artigos 1º e 2º ao definir que o
enfermeiro para realizar tal procedimento, deverá quali-
ficar-se 4. A assistência de enfermagem cada vez mais
fundamentada em princípios científicos vem implemen-
tando em tratamento terapêutico os cateteres centrais
de inserção peirférica (C.C.I.P). Contudo, a indicação
precoce do uso desse dispositivo proporciona melhor as-
sertividade do procedimento garantindo, dessa forma,

maior segurança à criança e sua família. O objetivo do
presente estudo visa avaliar a indicação precoce da in-
serção do CCIP e mensurar as punções venosas perifé-
ricas realizadas pré-inserção deste cateter em crianças
internadas nas unidades de Pediatria e Terapia Intensiva
Pediátrica. O estudo foi desenvolvido em um hospital pri-
vado do município de São Paulo, Brasil, caracterizado
por pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória, no
período de abril de 2006 à abril de 2007. Os resultados
evidenciam que do total da amostra de 25 (100%) cate-
teres implantados, 11 (44%) foram inseridos até o se-
gundo dia de admissão da criança, 8 (32%) cateteres
implantados do terceiro ao quarto dia  e 6 (24%) foram
implantados após o quinto dia de admissão. Em relação
ao número de punções venosas periféricas, na qual as
crianças foram submetidas pré-procedimento, os resul-
tados mostram que 13 (52%) crianças foram submeti-
das até quatro punções venosas periféricas e 12 (48%)
crianças mais de quatro punções. Concluímos que em-
bora haja um índice significativo (11;44%) da indicação
precoce do CCIP, após admissão, ainda percebemos
que existe indicação tardia (14;56%) do mesmo cons-
tituindo um dos fatores de risco para o insucesso do
procedimento. Em relação ao número de punções ve-
nosas periféricas que as crianças foram submetidas pré
procedimento, observamos que não existe diferença
significativa deste dado. Dessa forma, consideramos
que esses dados refletem a exposição da criança e fa-
mília a várias punções venosas periféricas, gerando
maior estresse e trauma, podendo impactar na assis-
tência de enfermagem prestada. Estudos de segui-
mento contribuirão bastante para que possamos
analisar individualmente o processo e estabelecer
metas para que minimize o tempo de indicação de in-
serção deste dispositivo.
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INTRODUÇÃO - O Projeto EIC-Hospitais é uma iniciativa in-
édita que traz a informática para o entretenimento de crian-
ças hospitalizadas (PROJETO EIC-HOSPITAIS, 2007). O
Projeto começou em 2002 com a iniciativa da psicóloga
Mírian Sewo, então coordenadora pedagógica do Comitê
para a Democratização da Informática do Paraná, CDI-PR,
junto a crianças internadas no Hospital Infantil Pequeno
Príncipe em Curitiba, Paraná. Naquele mesmo ano o projeto
começou a ser discutido com enfermeiras docentes da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE (SEWO; RIBEIRO;
COLLET, 2002).  Foi implantado em 2003 no Hospital Uni-
versitário do Oeste do Paraná, HUOP, da cidade de Casca-
vel. Em 2004 foi implantado no Hospital Universitário Júlio
Müller, HUJM, de Cuiabá e no Hospital do Trabalhador em
Curitiba. As atividades são desenvolvidas em salas de recre-
ação da Pediatria onde estão instalados computadores co-
nectados à Internet. As crianças impossibilitadas de irem
até a sala de recreação brincam com notebooks no leito. As
crianças são acompanhadas por educadores preparados
para o trabalho junto às crianças. O Projeto tem como ob-
jetivos: desenvolver atividades educativas, lúdicas e lúdico-
terapêuticas com a utilização do computador; promover a
interatividade entre crianças hospitalizadas; promover a re-
flexão de temas que abordem a cidadania e combater a ex-
clusão digital. As atividades interativas incluem envio de
e-mails, cartões e bate-papo por meio do programa Mes-
senger (MSN) com as crianças internadas nos hospitais
parceiros do projeto das cidades de Curitiba e Cascavel. O
bate-papo é mediado por educadores e, além de proporcio-
nar diversão e interação entre as crianças, promove a ex-
pressão de sentimentos em relação à doença e a troca de
experiências. Essa atividade acontece através do Ciberes-
paço, um espaço das comunicações por rede de computa-
dor, via Internet, onde a comunicação ocorre de forma
virtual (WIKIPÉDIA, 2007). As Escolas de Informática e Ci-
dadania (EICs) configuram-se, portanto, em uma estratégia
para a efetivação dos direitos das crianças hospitalizadas,
uma vez que emprega a tecnologia em favor da construção
de um espaço mais humano e educativo para as crianças.
Foi elaborado tendo como fundamentação o Estatuto da

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e a Resolução
CONANDA Nº 41 de 17/10/1995 que trata dos Direitos da
Criança e do Adolescente Hospitalizados (BRASIL, 1995).
Embasa-se também na pedagogia crítico-reflexiva de Paulo
Freire (FREIRE, 1980).  Esta pesquisa faz parte de um pro-
jeto maior - Projeto EIC-Hospitais: primeiros resultados
(Etapa 3) - que teve como finalidade dar continuidade ao
processo de avaliação dos resultados do Projeto EIC-Hos-
pitais. OBJETIVO - avaliar os resultados do Projeto EIC-Hos-
pitais com ênfase nas atividades interativas entre as três
unidades (EIC-HUJM, EIC-HUOP e EIC-HT), contudo, este
trabalho apresenta os resultados obtidos apenas na EIC-
HUJM em Cuiabá. METODOLOGIA - estudo qualitativo cujos
dados foram coletados por meio dos arquivos dos relatórios
diários e dos diálogos de Chat entre as crianças dos hos-
pitais participantes do projeto no período de 2006; entre-
vistas com as crianças e adolescentes, acompanhantes,
educadores e com os profissionais da Pediatria do HUJM,
realizadas entre os meses de dezembro de 2006 a abril de
2007. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa do HUJM (protocolo nº204/CEP-HUJM/05). RESUL-
TADOS - Os dados foram analisados tendo Paulo Freire
como apoio teórico. Estes foram organizados em três cate-
gorias definidas a priori: aprender a ler o mundo, autonomia
e conscientização. Ficou evidente que o Projeto EIC-Hospi-
tais promove o desenvolvimento dessas três competências
responsáveis pela formação da cidadania do ser humano.
A maioria das crianças em condições crônica ou em inves-
tigação diagnóstica demonstrou, inicialmente, inibição ou
até mesmo resistência em manter um relacionamento de
maior proximidade com os educadores e demais educan-
dos, o que foi progressivamente modificado ao longo de
sucessivas participações nas atividades promovidas pelo
Projeto. Passam, aos poucos, a se interarem e permitirem
relações de amizade. O mesmo pode ser notado quanto à
evolução cognitiva e motora para lidar com as ferramentas
computacionais e de Internet. A reflexão e a ação crítica
precisam ser estimuladas nas crianças hospitalizadas em
idade escolar, uma vez que a hospitalização leva a um risco
de perda de referenciais para a aprendizagem e socializa-
ção (VIEIRA; LIMA, 2006). A partir de atividades como o
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Chat, as crianças aprenderam a lidar com o ambiente vir-
tual, trocando experiências com outras crianças hospitali-
zadas para além dos muros do hospital. O Projeto também
oferece a possibilidade de ensinar o autocuidado às crian-
ças e cria ambiência para o exercício dos direitos. Em casos
de restrição ao ambiente da enfermaria, as crianças pude-
ram participar das atividades através de notebooks. Como
exemplo, tivemos outra adolescente restrita ao leito devido
à dispnéia e dependência de oxigênio que desenvolveu ati-
vidades semelhantes aos demais educandos. CONCLUSÃO
- Ao trazer a informática como uma ferramenta para o en-
tretenimento e para a educação da criança hospitalizada e
mediada por educadores sensíveis e preparados para o tra-
balho educativo, o Projeto tem promovido também o des-
envolvimento de três competências essenciais para o
exercício da cidadania dos seus educandos: aprender a ler
o mundo, autonomia e conscientização. Recomenda-se a
contínua avaliação do projeto, bem como a educação per-
manente dos seus educadores por meio de oficinas de in-
formática e cidadania para o aprofundamento nos princípios
da Pedagogia de Paulo Freire e sua aplicação no trabalho
junto às crianças hospitalizadas.
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As condições crônicas, termo que vem substituindo do-
enças crônicas por ser mais abrangente, caracterizam-
se normalmente por ser incurável, de progressão lenta,
deixar seqüelas e impor limitações as funções do indi-
víduo. Estas estão sendo vistas como um problema de
saúde pública no mundo devido o impacto causados
tanto no âmbito pessoal, social quanto no econômico.
Atualmente, muitas crianças com tais enfermidades
chegam a fase da adolescência em decorrência do pro-
gresso da medicina e da terapêutica medicamentosa
disponível. Estes adolescentes além de terem que viver
com os aspectos próprios desta fase, como busca de
uma identidade, insegurança, confrontos com a família,
dentre outros, encontram dificuldades inerentes à sua
condição de saúde. Estima-se que em países desenvol-
vidos a prevalência de condições crônicas na adoles-
cência seja de 10% a 13%. O desenvolvimento físico,
cognitivo e emocional dos adolescentes, normalmente,
é afetado pelas suas condições crônicas, impondo limi-
tações, inclusive nas atividades cotidianas, suas e de
seus familiares, que se modificam em decorrência do
tratamento de sua doença. Os cuidados de saúde a
estes adolescentes são complexos e abrangentes, de-
vendo ser implementados por uma equipe interdiscipli-
nar, porém em decorrência do modelo biomédico
vigente, nem sempre há profissionais preparados para
tais intervenções. O objetivo desse trabalho é refletir
sobre os modelos de processo saúde-doença, buscando
aqueles que contemplam, também, a dimensão expe-
riencial e psicossocial. O exercício em reconhecer os
valores do sujeito como um ser no mundo, que tem con-
hecimento e experiências, deve ser constante. Esta di-
mensão deve cada vez mais ser incorporada às práticas
de saúde, permitindo assim a aproximação do profis-

sional de saúde com o indivíduo através de uma comu-
nicação compartilhada com olhar para além do físico. A
abordagem de saúde, no entanto, está pautada no mo-
delo biológico, o qual vê o indivíduo como ser predomi-
nantemente físico, levando os profissionais de saúde a
centrarem suas atenções unicamente nas necessidades
físicas dos doentes, valorizando apenas os aspectos
técnicos e biológicos em detrimento dos aspectos psi-
cológicos, emocionais, culturais, sociais e espirituais.
Devido a isto, alguns profissionais da área de saúde têm
buscado aproximar suas práticas e conhecimentos às
reflexões filosóficas, com o intuito de repensarem o mo-
delo de saúde vigente. Dentre os filósofos que busca-
ram um novo olhar para saúde podemos citar Gadamer
e Heidegger, que através da hermenêutica procuraram
a compreensão do outro, ou seja, a fenomenologia da
existência. Neste dimensão, a pessoa enferma não é
um ser passivo e físico, onde a doença se instalou, mas
um ser humano que tem necessidades particularidades.
Desta maneira a hermenêutica nos permite um novo
olhar para o processo saúde-doença, explorando as ex-
periências humanas da doença. Assim, quando trata-
mos de uma criança ou adolescente com uma condição
crônica devemos envolver no processo de assistência
as experiências prévias destes pacientes, lembrando
sempre que cada um é único e vivencia a doença de
seu modo próprio. Torna-se necessário o reconheci-
mento dos profissionais de saúde da necessidade da
mudança de paradigma do entendimento do processo
saúde-doença e uma real transformação na produção
de cuidados e no planejamento de metas comuns entre
as diversas áreas, para a formulação de intervenções
de promoção de saúde a fim de efetivar e fortalecer o
cuidado de saúde.
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Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa desenvol-
vido em parceria entre a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e Universidade Federal de Santa Maria, fi-
nanciado pela cooperação Programa Nacional de DST/aids
e UNESCO, denominado “Impacto da adesão ao tratamento
anti-retroviral em crianças e adolescentes na perspectiva
da família, da criança e do adolescente, nos municípios de
Porto Alegre e Santa Maria/RS”. O mesmo insere-se na
linha de pesquisa Fundamentos, Marcos Teóricos e Tecno-
lógicos do Processo de Cuidar do Programa de Pós-Gra-
duação em Enfermagem da UFRGS. Destaca-se que será
apresentada a fase inicial do projeto referente aos dados
quantitativos. Sabe-se que a epidemia do Vírus da Imuno-
deficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adqui-
rida (HIV/aids), nestes mais de 20 anos, adotou focos de
disseminação pelos cinco continentes, independentemente
de sexo, raça, idade, cor, credo ou orientação sexual. Sa-
lienta – se, então, a existência de populações mais vulne-
ráveis à infecção pelo HIV ou ao adoecimento por aids,
como os usuários de drogas injetáveis, os indivíduos que
vivem sob regime de cárcere privado, as crianças e os ado-
lescentes, entre outros. Esta pesquisa terá como popula-
ção-alvo as crianças (de zero a 12 anos) e os adolescentes
(de 13 a 19 anos) por dois grandes motivos: primeiro por-
que representa parcela mais vulnerável à epidemia, sendo
importante o desenvolvimento de ações assistenciais, edu-
cativas e preventivas a fim de controlar o crescimento da in-
fecção neste contingente; segundo porque, nos tempos
atuais, a sociedade está vivendo com a primeira geração
de crianças e adolescentes que nasceram e cresceram sob
o signo da aids, por terem sido infectados pela transmissão
vertical do HIV, principalmente. A transmissão vertical do
HIV tem despontado como principal fonte de infecção in-
fantil, representando 81,1% dos casos notificados de aids
consoante os dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).
Em relação aos adolescentes, percebe-se sua presença
cada vez mais marcante nos rumos da epidemia, principal-
mente pela mudança no perfil epidemiológico a partir da
segunda metade da década de 90, em que se observa a in-
tensificação dos processos de pauperização, interiorização,
heterossexualização, feminização e juvenização (CASTILHO

e CHEQUER, 1997). A pesquisa é de natureza comporta-
mental-epidemiológica, utilizará método quantitativo e qua-
litativo para a produção dos dados e realizar-se-á em três
serviços de referência: o Hospital de Clínicas de Porto Ale-
gre (HCPA), o Serviço de Atendimento Especializado (SAE)
da Unidade Básica de Saúde Vila dos Comerciários e o Hos-
pital Universitário de Santa Maria (HUSM). A população-alvo
prevista é de aproximadamente, 170 crianças e adolescen-
tes em Porto Alegre e de 60 crianças e adolescentes em
Santa Maria. O estudo será dividido em dois momentos me-
todológicos: primeiro, serão coletados os dados quantitati-
vos referentes à adesão ao tratamento anti-retroviral de
crianças e adolescentes, bem como questões relativas ao
perfil familiar e sócio-econômico das mesmas, por meio de
um instrumento (na forma de formulário); em um segundo
momento, ocorrerá a coleta dos dados qualitativos relacio-
nados à temática desta proposta, tendo como meio para
tal as Dinâmicas de Sensibilidade e Criatividade (DSC) (CA-
BRAL, 1999) que visarão, por meio de oficinas, compreen-
der algumas questões pertinentes à percepção e vivência
do tratamento medicamentoso de longo prazo pela criança
em idade escolar, pelo adolescente e por seus
familiares/cuidadores. O estudo prevê o respeito às ques-
tões éticas e bioéticas que envolvem as pesquisas com
seres humanos, a livre participação, a privacidade e o ano-
nimato dos participantes. O projeto foi aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, Carta de Aprovação
Nº 2005446 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM,
Carta de Aprovação Nº 23081.017341/2006-61. Assim,
para este momento, pretende-se relatar a construção de
um instrumento para avaliar o nível de adesão ao trata-
mento anti-retroviral em crianças e adolescentes com aids
nos municípios de Porto Alegre e Santa Maria/RS. O pri-
meiro momento da pesquisa constou da construção do
grupo de pesquisa com a inclusão de colaboradores, e se-
leção e contratação de bolsistas. A partir de então, iniciou-
se o processo de elaboração do instrumento para a coleta
dos dados quantitativos. Essa etapa procedeu-se de ma-
neira laboriosa, exaustiva, com muitas reuniões para dis-
cussão do mesmo, as quais foram subsidiadas pela
literatura, pelo conhecimento e experiência dos profissio-
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nais envolvidos e por consultas a um profissional estatístico.
Nessa mesma fase, foram organizados seminários com a
presença dos pesquisadores das instituições integrantes
do projeto com o objetivo de sugerir e contribuir na ade-
quação do instrumento e elaborar um manual de orientação
para a coleta dos dados. Após essa etapa, foi realizada a
capacitação dos bolsistas para a aplicação do instrumento,
que foi efetivada com um teste piloto com cuidadores e
adolescentes. De posse dos resultados obtidos, sentiu-se a
necessidade de readequação no instrumento, com exclu-
sões, modificações e acréscimos de algumas questões que
surgiram dos próprios respondentes. Os resultados preli-
minares apontam para a possibilidade da construção de um
instrumento conciso que tenha a possibilidade de medir a
adesão ao tratamento anti-retroviral de crianças e adoles-
centes com aids. Este instrumento, ao ser utilizado pelos
profissionais da saúde, poderá prever o nível de adesão e,
desta forma, utilizar estratégias de cuidado no sentido de
fortalecer a adesão desta clientela. Outro aspecto relevante
é a possibilidade desse instrumento ser replicado em outros
contextos e/ou utilizado com outros grupos. Assim, acre-
dita-se que a elaboração de um instrumento de pesquisa
para a coleta de dados quantitativos exige dos pesquisado-
res um estudo minucioso, contemplando todas as variáveis
do universo a ser investigado, buscando dados da situação
vivida pela criança, pelo adolescente e sua família, objeti-
vando a qualificação do cuidado à saúde deste grupo.
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Trata-se de um trabalho de conclusão de curso da gra-
duação em enfermagem, cujo objeto de estudo foi foca-
lizado na prevenção das doenças diarréias agudas
causadas pelo rotavírus através da vacina oral de Rota-
vírus Humano (VORH). Este estudo visa contribuir para a
reflexão do enfermeiro de que a doença diarréica aguda
ainda é um dos grandes problemas de saúde pública no
mundo, sendo uma das principais causas de morbidade
e mortalidade infantil, principalmente nos países subde-
senvolvidos e em desenvolvimento.  O rotavírus pode
acometer qualquer idade, porém, as conseqüências da
infecção estão relacionadas à idade. As crianças da faixa
etária de 06 meses a 02 anos são as que estão em
maior risco. As complicações ocorrem devido à desidra-
tação e ao desequilíbrio hidroeletrolítico, sendo este re-
lacionado, com freqüência, à assistência e tratamento
instituídos de forma inadequada, podendo, inclusive,
causar o óbito, principalmente quando associados à des-
nutrição. Os episódios diarréicos repetidos podem oca-
sionar desnutrição crônica, com retardo do
desenvolvimento estato-ponderal e, até mesmo, da evo-
lução intelectual. No Brasil, apesar dos importantes
avanços alcançados na prevenção e controle das doen-
ças infecciosas, as doenças diarréicas agudas, ainda
continuam como um dos principais problemas de saúde
pública e um grande desafio às autoridades sanitárias.
Este estudo tem como objetivos: realizar um levanta-
mento bibliográfico acerca da vacina oral de Rotavírus
Humano; perceber como tem ocorrido a vacinação oral
de Rotavírus Humano nas crianças entre 6ª e 24ª se-
mana de vida e  propor  materiais  explicativos para a
população sobre a vacina  e sobre os cuidados as crian-
ças após administração da vacina oral de Rotavírus Hu-
mano. Trata-se de um estudo descritivo com revisão
bibliográfica realizado no período de março a junho de
2006. Para o desenvolvimento das atividades foram uti-
lizados livros, manuais do Ministério da Saúde e artigos
científicos, bem como a observação da vacinação nas
crianças em uma Unidade Básica de Saúde. As informa-
ções coletadas buscaram responder os questionamentos

do estudo e sobre a importância da atuação do enfer-
meiro na sala de vacina. Como resultados identificados
destacam-se: a vacina oral de Rotavírus Humano foi in-
cluída no calendário básico de imunização para criança
no Brasil em 2006 e no mercado internacional já encon-
tra-se disponível desde 2004; resultados preliminares
em três estudos, um na Finlândia, outro no México, Ve-
nezuela e Brasil e um terceiro que envolveu dez países
da América Latina e a Finlândia, demonstraram mais de
55% de eficácia protetora contra as gastrenterite em
geral por rotavírus, após administração de  02 doses da
vacina; a resposta dos vacinados ou a “pega” da vacina
foi avaliada, observando-se a eliminação de vírus vacinal
nas fezes após a vacinação e ou pela dosagem de anti-
corpos da classe IgA contra o rotavírus; nos estudos re-
alizados até o momento, nenhum evento clínico
específico foi relacionado a esta vacina;  a população
possui muitas dúvidas sobre a vacina oral rotavírus hu-
mano, principalmente sobre a  não administração da va-
cina fora da faixa etária e sobre os cuidados com a
criança após a vacinação.  Sendo assim, conclui-se que
a vacina oral Rotavírus Humano apresenta-se como
uma medida de controle capaz de causar impacto sobre
a doença diarréica aguda por rotavírus, reduzindo o ín-
dice de morbimortalidade e conseqüentemente redu-
zindo os custos diretos e indiretos gerados pela
enfermidade; por ser uma vacina relativamente nova no
mercado, o enfermeiro deve monitorizar possíveis rea-
ções adversas associados a vacina, incluindo o diag-
nóstico de invaginação, mantendo uma vigilância
constante e a importância das atividades educativas
desenvolvidas pelo enfermeiro nas salas de vacinas  uti-
lizando-se de materiais explicativos na orientação à po-
pulação sobre a vacina oral Rotavírus Humano, quanto
a administração de duas doses da vacina dentro da
faixa etária estipulada a fim de garantir a eficácia da
vacina e dos cuidados com as fezes da criança após a
administração da vacina, tendo em vista a eliminação
de vírus vacinal nas fezes, sendo a lavagem das mãos
a melhor forma de manter esta higiene. 
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Ao longo dos anos no Brasil, assim como em outras par-
tes do mundo, em diferentes culturas e classes sociais,
independentemente de sexo ou etnia, milhares de crian-
ças, tanto no âmbito intrafamiliar como no social, têm
sido vítimas cotidianas de diversas modalidades de vio-
lência, sendo este um fenômeno universal, endêmico e
epidêmico. A família constitui- se de uma unidade grupal
na qual se desenvolvem vários tipos de relações pesso-
ais, como, aliança (casal), filiação (pais e filhos) e con-
sangüinidade (irmãos), e desempenha diversas funções,
dentre elas a econômica e a socializadora. Entretanto,
nas relações interpessoais dos membros da família ba-
seadas em interações assimétricas e hierarquizadas,
com vínculo afetivo fragilizado, poderá desencadear um
fenômeno que tem como inspiração e pedra de susten-
tação a violência, conhecido como violência intrafamiliar,
responsável por milhares de vítimas dentre elas as
crianças. A violência intrafamiliar contra crianças é um
fenômeno que necessita de reflexão, pois afeta uma ca-
mada da população que se encontra em desenvolvi-
mento psíquico e físico, e em decorrência disto em
situação de maior vulnerabilidade quanto sua saúde fí-
sica, social e mental, endossando os índices de morbi-
mortalidade infantil. Tem como sujeitos agressores os
provedores e cuidadores, como pais e mães, em um am-
biente considerado de proteção social. Este tipo de fe-
nômeno provoca um impacto nas relações interpessoais,
afetando os relacionamentos familiares. E é responsável
pelo número cada vez maior de crianças vitimizadas que
necessitam de cuidados específicos conforme seu
marco de desenvolvimento. Em função disso, acredita-
mos que a violência intrafamiliar deva ser encarada
como ação de saúde em que as famílias possam ser cui-
dadas, assistidas, amparadas, conscientizadas sobre
seu papel na proteção de suas crianças.  Portanto, im-
portante se faz uma abordagem do agressor para con-
hecer os sentimentos que norteiam seu mundo através
da comunicação, e, trabalhando com este instrumento
imprescindível ao ser humano, poderemos contribuir
para que o mesmo não seja perpetrador da violência em
seu lar, pois a violência é um comportamento aprendido

e exacerbado nos processos de interação social e, sendo
a criança a maior vítima de violência intrafamiliar, após
receber o atendimento em um serviço de saúde, retor-
nará a conviver no mesmo ambiente onde foi vitimizada,
contribuindo para que o círculo da violência se repro-
duza. Diante deste fato, surgiu a necessidade de realizar
um estudo com o objetivo de analisar através dos discur-
sos os sentimentos vivenciados pelos pais, sujeitos pra-
ticantes de violência intrafamiliar contra seus filhos. A
pesquisa teve como abordagem o método qualitativo. Os
sujeitos da pesquisa foram pais e mães acompanhantes
de seus filhos durante o internamento hospitalar, após
serem notificados pelos pediatras da instituição por
maus tratos (negligência). Foram entrevistados um pai e
sete mães, através do critério de saturação da amostra.
O cenário do estudo foi uma instituição hospitalar filan-
trópica situada na cidade do Recife_PE. A coleta de
dados foi realizada no período de junho a agosto de
2006. No sentido de atingir os objetivos do estudo, foi
eleita, como técnica a entrevista semi-estruturada, uti-
lizando-se de gravação magnética, que, após obtenção
da aquiescência do entrevistado, posteriormente foi
transcrita. As entrevistas tiveram um tempo médio de
vinte minutos e foram orientadas por um instrumento
previamente elaborado com um roteiro contendo per-
guntas sócio-demográficas e questões sobre a temática.
Com o intuito de garantir que a identidade dos sujeitos
não fosse revelada nos relatos, a cada participante foi
atribuído um codinome, representado por cores. O ma-
terial empírico foi analisado e interpretado através da
análise de conteúdo, segundo a orientação de Minayo. A
operacionalização proposta por Minayo, consta dos se-
guintes passos: 1) pré-análise esta fase consistiu basi-
camente em sistematizar as idéias iniciais após a
organização do material disponível para a análise; 2) ex-
ploração do material, que baseou-se na transformação
dos dados em núcleos temáticos através da codificação
das entrevistas, determinando, assim, as temáticas que
serão discutidas a partir das observações realizadas e
na fundamentação teórica proposta pelo pesquisador. As
falas das entrevistadas foram categorizadas em quatro
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núcleos que contemplaram os sentimentos vivenciados
e expressos pelos pais em diferentes momentos: 1) Do-
ença do filho; 2)Reconhecimento da negligência contra
o filho; 3) O filho na família; 4) Representação do filho.
Estes, por sua vez, foram divididos em subcategorias re-
presentadas pelos sentimentos apresentados nas falas
dos sujeitos do estudo como: falta de amor, negação,
medo, arrependimento, reparação, rejeição, dificuldade,
desespero, tristeza, frustração, culpa, esperança, afeto,
angústia, realização e abandono. Em meio a tantos con-
flitos, sofrimentos e sentimentos percebemos que mui-
tas emoções emergem no cotidiano vivenciado por pais
e mães dentro de um contexto de violência intrafamiliar
e a maneira de encará-los e enfrentá-los é um dos pon-
tos determinantes do relacionamento, e está direta-
mente ligada à distribuição de poder, havendo ganho
para uma pessoa e perda para outra como resultados
de suas diversas experiências adquiridas e aprendidas
ao longo de suas vidas permeadas por uma realidade
de desigualdade sócio, econômico e cultural repleta de
dificuldades que prejudicam o desempenho de seus pa-
péis como provedores dentro de um núcleo familiar.Exis-
tindo assim a necessidade do apoio de um profissional
de saúde para que os agressores reflitam sobre seus
atos de violência praticados contra seus filhos.
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Com o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o
aperfeiçoamento do aporte das UTIN, houve um conside-
rável aumento da taxa de sobrevida dos recém-nascidos
gravemente doentes, em especial os prematuros, e das
crianças de maneira geral. Este avanço tecnológico ampliou
consideravelmente o leque de ações da assistência médica
e de enfermagem necessárias a esse tipo de clientela, le-
vando os profissionais, que atuam nessa área, a adquirirem
melhor capacitação para um atendimento eficaz (RUGOLO,
2005). Uma das áreas da assistência de enfermagem que
tem obtido maior atenção por parte dos profissionais de
saúde no atendimento a crianças criticamente doentes é a
administração de fluídos intravenosos como soros, nutrição
parenteral, antibióticos, drogas vasoativas, soluções hipe-
rosmolares e outros, sendo, sem dúvida, a terapêutica de
maior utilização nas UTIN. A terapia intravenosa constitui
uma etapa fundamental no tratamento de quase todos os
pacientes internados. O PICC (Cateter Central de Inserção
Periférica) é uma alternativa à dissecção de veia, pois ga-
rante o acesso vascular profundo, preservando a rede vas-
cular periférica e sendo cada dia mais utilizado em
pacientes pediátricos e neonatais para terapias de longa
duração. Dessa forma, a instalação de cateteres umbilicais,
dissecção venosa, ou mesmo de cateteres inseridos por
punção percutânea, pode acarretar sérias conseqüências
para o paciente, porque são considerados procedimentos
invasivos, aumentando assim o risco de infecção. Assim, a
tendência mundial é a maior utilização do PICC, pois pode
permanecer por longos períodos e com baixo risco de infec-
ção, devido ser um procedimento com técnica de inserção
menos invasiva que os demais cateteres centrais, além de
usar, na maioria das vezes, material específico para terapias
de longa permanência. Dessa forma, devido suas vantagens
e a fim de diminuir a necessidade de acesso venoso central
por meio de flebotomia, o PICC tem sido utilizado não so-
mente nas UTIN, como também em outros pacientes, como
por exemplo, nos pacientes oncológicos ou em qualquer
outro que necessite de um acesso venoso confiável e que
possa permanecer durante toda a terapia venosa. Vale res-
saltar que o PICC propicia a conservação do sistema vas-
cular periférico das extremidades superiores e é indicado

tanto para a terapia domiciliar quanto ambulatorial (Home
Care), eliminando a necessidade de múltiplas punções ve-
nosas.  OBJETIVOS: Avaliar as inserções do Cateter Venoso
Central de Inserção Periférica (PICC) realizadas em um Hos-
pital Pediátrico de referência. METODOLOGIA: Trata-se de
um estudo descritivo, retrospectivo, sobre as inserções do
Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) reali-
zadas no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG).
O estudo foi realizado desde o início da implantação do pro-
cedimento na instituição, em 2003, até o ano de 2006. A
base de dados utilizada foi o formulário de inserção do
PICC, preenchido pelo enfermeiro responsável pela inserção
em todos os procedimentos realizados, bem como pela
folha de evolução, avaliação e controle diário do PICC, do-
cumentos estes que fazem parte do protocolo de inserção
do PICC do HINSG. RESULTADOS: Foi inserido o PICC em
142 pacientes, dos quais 55,6% eram do sexo masculino
e 44,4% do sexo feminino. Houve um considerável aumento
na utilização do PICC na instituição, passando de 06 inser-
ções em 2003 para 96 inserções em 2006, um aumento de
1500%. Além disso, iniciou-se em 2006 a utilização do
PICC em Home Care para as terapias oncológicas com um
total de 10 pacientes. A demanda de pacientes para o pro-
cedimento foi oriunda principalmente da UTIP (40,1%), UTIN
(37,3%) e Oncologia (17,6%).  O maior índice de procedi-
mentos foi realizado na faixa etária de 0 a 29 dias (46,5%),
seguido pela faixa de maiores de 10 anos (26,8%) e com
distribuição diferenciada nas outras faixas etárias. O mem-
bro superior esquerdo (45,8%), seguido do membro inferior
direito (36,6%) foram as regiões topográficas mais utiliza-
das para a punção do PICC e as veias basílica (30,3%), cu-
bital mediana (30,3%) e cefálica (19,7%) foram as veias
mais puncionadas. O maior índice do local final da inserção
foi na veia cava superior (45,1%). O tempo médio de per-
manência foi de 14,2 dias, variando de 01 dia a 109 dias,
sendo o período de 04 a 10 dias como o período mais en-
contrado (34,5%). A maior causa de retirada do PICC foi o
fim de tratamento (33,8%), seguido da obstrução do cateter
(18,3%), óbito (13,4%) e extravasamento (12%). A marca
e o calibre do cateter mais utilizado no período de 2003 a
2006 foi a Vygon 2 Fr, apresentando 58 (40,8%) cateteres

INSERÇÕES DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA
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inseridos. CONCLUSÃO: Concluímos que a inserção do PICC
deve ser estimulada porque traz benefícios ao paciente,
através de uma alternativa segura para infusão endovenosa,
além de valorizar o enfermeiro e as práticas de enferma-
gem. Sua utilização cresceu e continua crescendo à medida
que novas inserções são realizadas, aumentando o seu
tempo de uso e reduzindo as complicações. Vale ressaltar
que a utilização em pacientes de Home Care é uma reali-
dade, favorecendo uma terapia segura e reduzindo a ne-
cessidade de outras alternativas de acesso venoso central.
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prazo do prematuro extremo. J. Pediatr, Rio de Janeiro, v.81,
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INTRODUÇÃO: Os indicadores de saúde expressam as
condições de vida-saúde-doença das populações, tendo
a importante finalidade de mostrar o perfil epidemioló-
gico para a partir de então, dá-se o planejamento de
ações que venham a otimizar a situação de vida da po-
pulação. Os indicadores da área infantil, por sua vez, re-
lacionam-se à situação de morbi-mortalidade das
crianças menores de 1 ano, público muito sensível aos
determinantes de fortalecimento/desgaste em uma co-
munidade. A saúde é o primeiro, senão o mais impor-
tante item para mensurar o nível de uma população. Em
contrapartida, esta mensuração/avaliação é realizada
por meio da quantificação de óbitos, sendo destacado
como indicadores específicos o coeficiente de mortali-
dade infantil.1 O passo inicial para a construção da in-
formação é o conhecimento sobre o coletivo de famílias
residentes numa determinada localidade e identificação
das necessidades em saúde, e em especial, as neces-
sidades de determinados grupos populacionais, dos
quais destaca-se o público infantil.2O SIAB é um sis-
tema de gerenciamento das informações em saúde ad-
quiridas nas visitas às comunidades, produzindo
relatórios que auxiliam as equipes de saúde da família,
as UBS e os gestores municipais a acompanhar o tra-
balho realizado, avaliando a qualidade do mesmo.2
Neste contexto, os indicadores de Saúde da Criança
operacionalizados pelo SIAB contemplam diversas con-
dições de morbi-mortalidade, além de índices de ex-
presssão de saúde, sendo enfocados: o Coeficiente de
Mortalidade Infantil, Índice de Mortalidade Infantil Pro-
porcional, Relação entre óbitos de crianças menores de
28 dias X óbitos de crianças de 28 dias a 11 meses e 29
dias, Percentual de Recém- Nascidos com baixo peso
ao nascer, crianças de 0 a 11 meses e 29 dias com des-
nutrição, crianças de 12 a Estes indicadores serão des-
critos em uma série histórica compreendida entre
2001-2006 no município de Iguatu e posteriormente
analisados e avaliados, visando compreender o quadro
sanitário pregresso e atual para fornecer subsídios que
continuem a otimizar a situação de vida das crianças do
município. OBJETIVOS: Descrever a evolução dos indica-

dores de saúde da criança no município de Iguatu-CE
entre os anos de 2001-2006. METODOLOGIA: O estudo
é do tipo ecológico, realizado no município de Iguatu-
CE, constituído por aproximadamente 90.000 habitan-
tes, localizado ao sul do Ceará, a 382 km de Fortaleza3,
possui 22 equipes de Saúde da Família, que produzem
mensalmente dados para o SIAB, sendo estes dados
consolidados mês a mês.Os dados obtidos foram recol-
hidos junto à Coordenação das Equipes de Saúde da Fa-
mília para análise da série histórica. RESULTADOS: Os
indicadores da área de Saúde da Criança são de rele-
vância fundamental para observar-se a situação de vida
de uma população, constituindo um desafio a ser conti-
nuamente perseguido visando obter sempre resultados
melhores. Vê-se que os indicadores do município de
Iguatu- CE, vem apresentando sensíveis modificações
no sentido da otimização do cuidado e atenção a esta
população, apresentando níveis compatíveis com a rea-
lidade do país, assemelhando-se à média do país como
um todo. Em relação ao principal indicador da área, o
Coeficiente de Mortalidade Infantil, que traduz o risco
de morte que as crianças menores de 1 ano de vida
possuem, percebe-se entre os anos de 2001 a 2006 a
tendência declinante, com seu maior coeficiente no ano
de 2000 (21,13/1000) e o menor em 2006
(15,76/1000). Assim, o município de Iguatu encontra-
se nos padrões satisfatórios de declínio do Coeficiente
de mortalidade Infantil, conseqüente a ações de assis-
tência e maior vigilância sobre esta população, desde o
Pré-Natal, perpassando o seu nascimento, acompanha-
mento do Crescimento e Desenvolvimento e tratamento
eficaz dos agravos mais prevalentes, dos quais se des-
tacam as diarréias e as IRAS. CONCLUSÃO: É impor-
tante salientar que o acompanhamento e
monitoramento destes dados a partir do Sistema de In-
formação da Atenção Básica consiste em um instru-
mento valioso para monitoramento e avaliação pelas
Equipes de Saúde da Família, lócus onde o dado é ge-
rado, produzindo a informação imprescindível para a to-
mada de decisões que devem objetivem continuamente
a melhora do quadro sanitário do município.

ANÁLISE DOS INDICADORES DE SAÚDE DA 
CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE NO 

PERÍODO DE 2000-2006.
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INTRODUÇÃO: Trata-se de uma palestra sobre Hanseníase,
apresentada um Centro de Saúde na cidade do Rio de Ja-
neiro como exigência da diretoria do Centro de Estudos em
um estágio de Saúde Publica.e elaborada como uma ativi-
dade de avaliação, para os  profissionais de enfermagem,
médicos, residentes de enfermagem.O Ministério da Saúde
tem como meta, alcançar um coeficiente de prevalência  de
menos 1 doente de hansie em cada 10 mil
habitantes.Tendo no  total de casos registrados de hanse-
niase, um índice de cura  de 82%, mas a doença requer um
tratamento multidisciplinar,que deve englobar desde o uso
da medicação adequada, profissionais treinados, educação
em saúde para a população, principalmente com as crian-
ças e adolescentes.Visando a divulgação da doença e a
captação de novos casos, englobando um novo tratamento
com fisioterápia para os pacientes com hansieníse A han-
sieníse é uma doença infecciosa e hansenissível de longa
evolução, curável, causada por uma bactéria Micobacterium
Leprae, transmitida de pessoa para pessoa periodicamente
através do contato prolongado, em paciente de forma con-
tagiante que não esteja em tratamento., e antigamente era
denominada  como  “lepra”, inclusive relatado em diversos
capítulos da Bíblia, temida pela  população teve seus pa-
cientes tendo que viverem reclusos em hospitais – casa em
volta de mitos e lendas. OBJETIVO: Sensibilizar os profissio-
nais de enfermagem e demais profissionais da área de
saúde pública, em relação a doença, mitos e preconceitos
que envolvem a Hanseníase no Brasil;  que na década de
90 teve o maior número de  doentes da América Latina com
278.692 pacientes com, dos quais 113.840(40,8%) na re-
gião Sudeste registro ativo e ainda constitui relevante pro-
blema de Saúde Pública, onde exige uma vigilância
resolutiva para se chegar a cura, melhora na qualidade de
vida. METODOLOGIA: A pesquisa bibliográfica foi baseada
nos livros referente a temática, em artigos publicados em
periódicos nacionais, sites; obedecendo criteriosamente os
caminhos metodológicos.BREVE HISTÓRICO: Como já foi
descrito anteriormente, a “LEPRA” considerada castigo dos
deuses, como penitência e  a pior maldição dentro de uma
família, Lázaro o rico personagem da Bíblia Sagrada, e o
evangelista Lucas que cita a Cura dos dez samaritanos le-

prosos, entre Samaria e Galiléia  que refere ao sofrimento
do povoado com a doença Desde a década de 40, a han-
seníase tem tratamento quimioterápico específico.A partir
dos anos 70, com a descoberta dos casos de resistência
bacteriana à dapsona na África e na Ásia, concluiu-se que
seria necessária associação de duas ou mais drogas para
combater a resistência bacteriana, seja ela secundária ou
primária. ABORDAGEM DIAGNÓSTICA: O diagnóstico sendo
clínico – epidemiológico e laboratorial e quando não se dis-
põe de recursos laboratoriais faz-se biópsia da lesão e
colhe-se a linfa cutânea dos lóbulos das orelhas e dos co-
tovelos(baciloscopia ). Procura-se o BAAR (Bacilo Álcool
Ácido Resistente) com técnica de Zieehl-Neelsen, que é a
microbactéria.Apesar de que os resultados da baciloscopia
e da biópsia possam dar negativos para a presença do M.
Leprae (nos casos mais puxados para o polo tuberculóide,
onde quase não há bacilos. Foram destruídos pelo sistema
imune), estes exames continuam sendo realizados pelo di-
recionamento que podem dar ao tratamento da doença:
multibacilar ou paucibacilar, observei que, dentro do am-
bulatório de hansieníse, ligado a secretaria Municipal de
Saúde, as sessões de fisioterapia fazem parte do protocolo
de tratamento e são oferecidas gratuitamente, juntamente
com a medicação.CONSIDERAÇÕES FINAIS: O profissional
de fisioterapia dos orgãos públicos, desenvolvem uma ava-
liação minuciosa que consiste na realização de testes,
como: a quantificação do grau de perda sensitiva; teste de
sensibilidade e força muscular das mãos e pés e palpação
de nervos periféricos, já o tratamento farmacológico deverá
ser supervisionado pelo profissional de enfermagem espe-
cializada em saúde pública com o esquema
paucibacilar(PB) Rifampicina (600mg) e Dapsona (100 mg),
com duração de  seis meses. E o esquema multibacilar
(MB) Rifampicina (600mg), Clofazimina (300mg) e Dapsona
(100mg), com duração de doze meses.Sendo a fisioterapia
mais uma ferramenta importante para controlar a evolução
das lesões causadas pela hanseníase permitindo a preven-
ção das incapacidades impostas pela doença, e extipar o
Mito dentro da sociedade, a exclusão desta criança e ou
adolescente.Logo com a Educação em Saúde, o enfermeiro,
levará a sociedade um tema tão velado entre a população,

HANSENÍSE SEM MITOS E SEM PRECONCEITOS: 
UMA CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM NA SAÚDE 

DA COLETIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DO NOVO.
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de maneira esclarecedora, oportunizado a família a obser-
var suas crianças no caso de aparecimento de manchas de
coloração clara, com alteração na sensibilidade à tempera-
tura, e demais sinais.Fica relevante a presença da acadê-
miCa com o corpo discente, docente e profissionais da
Enfermagem coletiva buscando o conhecimento,divulgação,
prevenção, tratamento e cura da hanseníase.
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INTRODUÇÃO: A ação de extensão “Cuidado à criança
numa escola de educação infantil” nos possibilita rea-
lizar atividades numa creche filantrópica onde freqüen-
tam aproximadamente 70 crianças com idade entre 4
meses a 6 anos, sendo um ambiente coletivo impor-
tante e favorável para introduzir e compartilhar “noções”
de saúde, como a higiene corporal e a promoção da
saúde bucal. Para construção de conhecimentos em
saúde, a utilização de recursos para o aprendizado atra-
vés do lúdico como oficinas e teatros, são métodos que
auxiliam nesse processo por proporcionarem a criança,
construir conhecimentos de forma mais descontraída,
incentivando a ação e a reflexão sobre sua realidade de
uma maneira mais interativa e globalizante. Estas crian-
ças estão divididas em seis turmas, conforme a faixa
etária. São acompanhadas por uma equipe multidiscipli-
nar voluntária, composta por enfermeira, nutricionista,
pedagoga e psicopedagoga. Fazem parte ainda da
equipe educadoras e duas estagiárias de enfermagem.
OBJETIVOS: temos por objetivo desta projeto ensinar de
forma prática e condizente utilizando metodologia e ter-
minologia adequada para cada faixa etária facilitando a
sua compreensão; Usar o lúdico como instrumento de
construção de conhecimentos; Orientar educadores e
crianças sobre transmissão, tratamento e controle da
pediculose; Conscientizar sobre método correto de es-
covação dental, importância da escovação, conceito de
carie e prevenção da mesma, escovação da língua e o
uso do fio dental; Esclarecer eventuais dúvidas das
crianças e educadores; Permitir ao acadêmico de enfer-
magem relacionar teoria à prática na prevenção de
agravos a saúde. METODOLOGIA: A metodologia utili-
zada para o desenvolvimento deste trabalho foi a reali-
zação de um Teatro sobre pediculose :Foram utilizados
2 fantoches, 1 pente fino e figuras de piolhos. Foi criado
um texto abordando o tema pediculose, principalmente,
o método de transmissão, manifestações clínicas e tra-
tamento. A encenação foi realizada nas salas de aula

com a presença dos alunos e das educadoras. Sujeitos
da ação: aproximadamente 37 crianças com idade entre
3 e 6 anos e  4 educadoras. Tipo participação: crianças
e educadores participaram passivamente como ouvin-
tes.  Oficina de higiene oral: Foi construído uma boca de
aproximadamente 60 cm, com material emborrachado,
onde haviam pequenos pedaços de  cor amarelo simbo-
lizando a sujeira e pedaços cor preto representando as
caries, e uma escova de dente confeccionada com em-
balagens de papel de pasta dental vazia. Sujeitos da
ação: aproximadamente 37 crianças com idades va-
riando entre 3 e 6 anos de diferentes turmas e 5 edu-
cadoras. Tipo de participação: ativa; as crianças foram
estimuladas a escovar os dentes da boca confeccionada
com técnica correta, foram questionadas sobre o que
entendiam por carie, como escovavam seus dentes, o
porquê da escovação, com que freqüência e como uti-
lizavam o fio dental. RESULTADOS: A utilização do lúdico
como instrumento de aprendizagem em saúde atraiu a
atenção tanto das crianças quanto dos educadores nos
permitindo uma aproximação mais efetiva e o compar-
tilhamento de conhecimento de forma mais interativa e
dinâmica. As crianças mostraram-se receptivas e muito
participativas. Verbalizaram sobre seus hábitos saudá-
veis e construíram conhecimentos em saúde. A partir
das oficinas as ações de saúde passaram a fazer parte
do cotidiano das crianças na creche.. Este trabalho per-
manece em andamento sendo desenvolvido outros as-
suntos referentes a saúde da criança na creche. Para
UNICEF, um profissional de enfermagem pode fazer o
acompanhamento das crianças, a execução de ações
preventivas internas à creche (RAMOS E SANTANA apud
COSTA E SOUZA, 1998). Segundo Françani at al (1998),
estudos já comprovaram a importância do brincar para
o desenvolvimento sensório-motor e intelectual da
criança, assim como sua importância no processo de
socialização, no desenvolvimento e aperfeiçoamento da
criatividade e auto-consciência.
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INTRODUÇÃO: Este estudo surgiu de discussões sobre
o plano de cuidados de uma pré-púbere soropositiva de
11 anos com diagnóstico de herpes zoster durante a
sua internação em uma enfermaria de Doenças Infec-
ciosas Pediátricas (DIPe), de uma instituição pública fe-
deral de ensino, pesquisa e assistência localizada no
município do Rio de Janeiro, onde as autoras deste tra-
balho estão lotadas como residentes de enfermagem
(R1), enfermeira da rotina e enfermeira da educação
continuada, respectivamente. Durante a prática diária
de cuidar neste setor, foi possível acompanhar a evolu-
ção de vários quadros clínicos de doenças infecciosas
nas quais era necessário a restrição da criança a um
quarto (isolamento hospitalar) para bloquear a trans-
missão das doenças. O isolamento hospitalar cria uma
barreira física e social entre a criança e o “mundo ex-
terno” gerando um nível de estresse muito grande ao
representar a “separação”, tanto das pessoas que ama,
quanto do convívio social intra e extra-muro hospitalar.
Neste tipo de quarto não existe a rotatividade normal
como aquela que ocorre nas enfermarias, onde muitas
vezes a equipe de saúde entra apenas para brincar com
a criança, perguntar porque está chorando, etc. Todo
esse cenário traz manifestações bio-psico-sociais à
criança em isolamento hospitalar se configurando em
um desafio para a enfermagem que precisa lidar com
os novos anseios, reações e necessidades especiais de
cuidado dessas crianças. OBJETIVOS: Apresentar um
caso clínico de criança portadora de HIV com herpes
zoster e em situação de isolamento hospitalar, diagnós-
ticos de enfermagem e a assistência de enfermagem
implementada; e refletir acerca da integralidade do cui-
dado frente ao isolamento hospitalar. METODOLOGIA:
Pesquisa descritiva do tipo estudo de caso. Este tipo de
estudo é caracterizado, de acordo com Polit e Hungler
(1995, p.125), como “investigações em profundidade
de uma pessoa, grupo, instituição ou outra unidade so-
cial. O pesquisador que realiza um estudo de caso tenta
analisar e compreender as variáveis importantes ao his-
tórico, desenvolvimento ou cuidado dispensado ao indi-
víduo ou aos seus problemas.” Os dados foram colhidos

em fevereiro de 2007 através do prontuário e observa-
ção ativa da evolução da criança do início ao término da
sua internação no setor em questão. RESULTADOS:
Foram encontrados nove diagnósticos de enfermagem
com suas respectivas prescrições, quais sejam: Risco
para alteração da temperatura corporal: hipertermia re-
lacionada ao quadro infeccioso; Integridade da pele pre-
judicada relacionada às lesões corporais extensas;
Controle ineficaz do regime terapêutico relacionado aos
efeitos colaterais da terapia anti-retroviral; Nutrição al-
terada: ingesta menor do que as necessidades corpo-
rais relacionada à diminuição do desejo de comer
secundário a náusea, vômitos e a situação de isola-
mento; Risco para infecção relacionado à imunodefi-
ciência decorrente da doença de base e da situação de
isolamento hospitalar; Baixa auto-estima relacionada à
deformação da imagem corporal e a situação de isola-
mento; Medo relacionado à internação e à situação de
isolamento hospitalar; Conforto alterado relacionado ao
prurido e dor das lesões; e Isolamento social: risco para
solidão relacionado à restrição a um quarto devido à
precaução de ar e contato. Através da realização do
plano de cuidados a criança em questão foi possível ve-
rificar como a questão de estar em situação de isola-
mento hospitalar pode gerar uma desordem na vida da
criança por alterar redes vitais que se intercruzam: as-
pectos biológicos, psicológicos e sociais. Diante deste
quadro é necessário à equipe de enfermagem algumas
estratégias de cuidado para manejar/minimizar o es-
tresse da criança numa tentativa de “transpor as ba-
rreiras” do isolamento sem “quebrar” o isolamento.
Para isso, é necessário a atuação de várias áreas de
atenção à saúde. No hospital em apreço existe a parti-
cipação de programas especiais: Projeto Biblioteca Viva
e projeto Saúde e Brincar. Neste sentido, a enfermagem
atua não só nas suas ações específicas de cuidado in-
tegral à criança, como também no apoio às outras áreas
de atenção com orientações referentes às recomenda-
ções específicas para cada tipo de isolamento hospita-
lar. Conclusão: Concluímos que o processo de
sistematização da assistência contribui para a presta-
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ção de cuidados individualizados, contínuos, documen-
tados e avaliados. Foi possível perceber que as crianças
com enfermidades infecto-contagiosas em condição de
isolamento hospitalar, possuem necessidades bio-
psico-sociais que não estão diretamente relacionadas
com a condição de isolamento sendo necessário criar-
mos estratégias para transpor a “barreira” do isola-
mento sem “quebrar o isolamento” com vistas ao
cuidado integral da criança.
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Introdução: Atuando como residentes de enfermagem do
programa de pediatria de uma instituição pública federal
do estado do Rio de Janeiro, sendo esta uma instituição de
referência nacional para assistência às crianças portadoras
de síndromes genéticas, começamos a nos questionar
sobre o processo assistencial da enfermagem a uma
criança portadora da Doença de Pompe, culminando neste
relato de experiência. Esta é classificada como uma Doença
Metabólica Muscular - Doença de Depósito Lisossômico
(DDL). É um distúrbio hereditário autossômico recessivo
causado pela deficiência de uma hidrolase, a alfa-glicosi-
dade ácida (GAA) lisossômica. Este defeito enzimático im-
pede a conversão normal do glicogênio, acarretando num
acúmulo de glicogênio lisossômico em vários tecidos, prin-
cipalmente os musculares esqueléticos e cardíacos. Pode
ser diagnosticada entre a 15ª e 18ª semana de gestação
através de células do líquido amniótico 5. Após o nasci-
mento, é difícil um diagnóstico clínico precoce, pois o tono
muscular e o tamanho do fígado são normais no  nasci-
mento e nas primeiras semanas de vida. As crianças afe-
tadas têm uma musculatura flácida e debilitam-se
progressivamente, experimentando dificuldades em deglutir
e respirar. O óbito ocorre até a idade de um ano devido à in-
suficiência cardiorrespiratória. Algumas de suas manifes-
tações clínicas são: Enfraquecimento muscular progressivo;
Hipotonia profunda; Macroglossia (e em alguns casos pro-
tusão da língua); Cardiomegalia (maciça com espessa-
mento ventricular esquerdo); Insuficiência Respiratória;
Incapacidade de alcançar os marcos importantes do desen-
volvimento  motor; Hepatomegalia (moderada); Dificuldades
para engolir, fazer sucção e/ou se alimentar; Frouxidão dos
músculos faciais e Arreflexia. Embora o diagnóstico cons-
titua um desafio, há vários métodos para auxiliar no afuni-
lamento da pesquisa diagnóstica a partir de observações
das manifestações clínicas. Os procedimentos para diag-
nóstico, como eletromiografia (EMG), raios X de tórax ou
eletrocardiografia (ECG), podem ademais auxiliar a revelar
as manifestações funcionais. Testes mais específicos,como
as avaliações de níveis da atividade enzimática, podem au-
xiliar no estabelecimento de um diagnóstico específico de-
finitivo da doença. Um diagnóstico conclusivo geralmente

exige a demonstração de redução ou ausência de atividade
da enzima alfa-glicosidade ácida (GAA) lisossômica. Um
teste para verificação da atividade enzimática pode ser re-
alizado em cultura de fibroblastos da pele, de tecido mus-
cular ou de células mononucleares do sangue periférico
(PBMC), obtido a partir de uma amostra de sangue. Meto-
dologia: Trata-se de um relato de experiência com caráter
descritivo, através da aplicabilidade do processo de enfer-
magem a uma lactente portadora da Doença de Pompe.
Realizamos um levantamento teórico da patologia com a
descrição do caso, anamnese, exame físico, diagnósticos
e intervenções de enfermagem. A coleta de dados foi feita
em três etapas: dados obtidos a partir da observação da
criança; assistência de enfermagem prestada à mesma;
dados obtidos a partir da consulta a prontuários e prescri-
ções. Os dados foram analisados procurando destacar os
diagnósticos e intervenções de enfermagem com base nos
referenciais teóricos de CARPENITO (1997) e WALEY &
WONG (1989). Objetivos: Descrever as experiências de um
grupo de residentes de enfermagem na prática assistencial
à criança portadora de Doença de Pompe; e elencar os
diagnósticos e intervenções de enfermagem deste processo
de enfermagem. Resultados: Obtivemos quatorze diferentes
diagnósticos de enfermagem com inúmeras intervenções
de enfermagem. Foram eles: Amamentação ineficaz rela-
cionado à incapacidade da lactente em deglutir, Amamen-
tação interrompida relacionada à hospitalização da lactente,
Atraso no crescimento e no desenvolvimento relacionado à
capacidade física comprometida e à dependência devido à
hipotonia generalizada, Comprometimento infantil desorga-
nizado relacionado à hipotonia generalizada, Risco para as-
piração relacionada à falta do reflexo de deglutição,
Comunicação verbal prejudicada relacionada à dificuldade
de fonação, Deglutição prejudicada relacionado à falta do
reflexo de deglutição, Nutrição alterada: ingestão menor do
que as necessidades corporais, Déficit de lazer relacionado
com a hospitalização e tratamentos prolongados, Controle
ineficaz do regime terapêutico familiar relacionado com tra-
tamento complexo, dificuldades para lidar e aceitar o sis-
tema de assistência à saúde, Risco para infecção
relacionada à internação hospitalar e a presença da sonda,
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Padrão respiratório ineficaz relacionado ao esforço respi-
ratório, Mobilidade Física prejudicada relacionada à hipoto-
nia muscular generalizada e Risco para integridade da pele
prejudicada relacionada com a redução da mobilidade.
Conclusão: O diagnóstico de enfermagem enfatiza os pro-
blemas fisiológicos e psicológicos que a enfermeira pode le-
galmente diagnosticar e tratar com independência e facilita
a assistência com o objetivo de atender às necessidades
ímpares de cada paciente. Percebemos que a enfermagem,
cada vez mais atuante na genética clínica, através dos diag-
nósticos de enfermagem aplicado aos cuidados aos porta-
dores de síndromes genéticas, vem qualificando a
assistência prestada, com propostas de qualidade de vida
aos clientes desta instituição, tão comprometida com a ex-
celência da assistência, do ensino e da pesquisa.
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INTRODUÇÃO: A introdução de intervenções terapêuti-
cas por meiode animais vem sendo utilizada em dife-
rentes contextos e das mais variadas maneiras.
Atualmente as práticas mais desenvolvidas são a AAA
(Atividade Assistida por Animais) e a TAA (Terapia Assis-
tida por animais). A AAA é realizada ou dirigida por pro-
fissionais da saúde e tem função motivacional,
educacional, lúdica ou terapêutica e conta com a parti-
cipação de voluntários. A TAA tem propósitos mais es-
pecíficos e direcionados a melhorar o funcionamento
físico, social, emocional e cognitivo.1 Estudos desen-
volvidos demonstram que a interação entre cães e hu-
manos causa alterações hormonais, que afetam o nível
de endorfinas beta, febilatalamina, prolactina e oxito-
cina, por períodos médios de 15 minutos. A liberação
dessas substâncias diminui a ação do cortizol no orga-
nismo, provocando sensação de bem-estar. Também há
estudos que comprovam o efeito benéfico da presença
de um cão no tratamento de pessoas com depressão.
Após as visitas dos cães, essas pessoas apresentaram
aminoácidos que indicavam presença de serotonina e
dopamina circulantes na corrente sanguínea, o que não
acontecia antes da visita. Esses estudos, com caráter fi-
siológico, vêm comprovando ainda mais o sucesso
dessa intervenção.1 Nos hospitais, essa prática vem
sendo estimulada, pois favorece uma atmosfera lúdica,
motivacional, de entretenimento e distração, propi-
ciando assim um ambiente terapêutico, que contribui
para minimizar o desconforto e o estresse da criança,
família e dos profissionais da saúde.2 O cão tem sido o
animal mais utilizado pelo seu fácil entretenimento e
sociabilidade.3 A escolha da raça depende da finalidade
da terapêutica.  Dentre as raças caninas, a Golden Re-
triever é uma das mais adequadas pela docilidade e
amabilidade. Em inglês, Golden significa dourado e Re-
triever significa “o que recupera”, o que enfatiza ainda
mais o objetivo da atuação, que é recuperar a alegria e
esperança dos pacientes hospitalizados e de suas res-
pectivas famílias.4 Em 2006, iniciamos um projeto de

extensão denominado Cão Amigo, com a finalidade de
crianças hospitalizadas, assim como suas famílias, um
ambiente de cuidado favorável ao processo de recupe-
ração da saúde física e mental, com ênfase na alegria
e disposição, assim como na oportunidade para brincar
e formar vínculos. OBJETIVO: apresentar nossa expe-
riência, a fim de sensibilizar enfermeiros e outros pro-
fissionais da saúde para utilizar essa atividade
terapêutica em unidades hospitalares infantis. METO-
DOLOGIA: foi realizada uma revisão da literatura, com o
objetivo de elaborarmos um protocolo com as recomen-
dações sobre esse tipo de atividade em hospitais, tais
como os critérios para escolha do animal, local, horário,
tempo de duração, roteiro e ações a serem realizadas
durante as visitas. (3,5,6) A seguir, o material foi apre-
sentado para a diretoria do hospital e submetido a apre-
ciação da  Comissão de Infecção Hospitalar que
aprovou sua implantação. Para dar início foram firma-
das parcerias com voluntários proprietários de cães,
que se responsabilizaram pelos cuidados com os ani-
mais. As visitas acontecem na unidade de pediatria de
um hospital municipal na periferia da cidade de São
Paulo, vinculado a uma instituição pública de ensino su-
perior. RESULTADOS: até o momento já foram realizadas
25 visitas, atingindo uma média de 18 crianças e seus
acompanhantes em cada uma delas, sem intercorrên-
cias. As crianças e famílias atendidas revelam que se
sentem satisfeitas com o projeto, assim como os profis-
sionais de saúde da unidade. CONCLUSÃO: o projeto tem
contribuído para minimizar o estresse e o sofrimento da
criança e de sua família no difícil e doloroso processo de
doença e hospitalização. Atualmente, estamos em fase de
estudo para aplicação da atividade em outras unidades
do hospital, assim como de implementação de projetos
de pesquisa para ampliar o estado da arte e do conheci-
mento de evidências científicas relacionadas a esse tipo
de intervenção para a saúde humana, e também, em fase
de divulgação do projeto, a fim de estabelecermos uma
rede de parceria com outras instituições. 
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INTRODUÇÃO: A hospitalização é um processo estressante
e angustiante para a criança, pois nesse período ela sofre
um trauma por sair de um ambiente familiar para outro to-
talmente desconhecido, tendo de enfrentar pessoas estran-
has e procedimentos dolorosos. Essa mudança faz emergir
sentimentos de ansiedade, insegurança e medo, principal-
mente quando ela não é preparada para a hospitalização e
o tratamento a ser realizado. Um dos procedimentos inva-
sivos mais aplicados nesse contexto é a punção intrave-
nosa, que é vista pelas crianças como o aspecto que mais
gera medo no atendimento hospitalar1, impondo sofrimento
ao paciente e família. Como há fortes relações entre a an-
siedade dos pais e o estresse da criança durante a punção
venosa periférica2, o preparo da criança e família, ampla-
mente evidenciado na literatura, é fundamental para que
haja maior colaboração e melhor enfrentamento dessas si-
tuações. OBJETIVO: Elaborar um material didático-instru-
cional, visando ao preparo da criança que será submetida
à punção venosa periférica e sua família, para ser utilizado
nos subprojetos vinculados ao “Estudo de intervenções e
tecnologias aplicadas ao cuidado de enfermagem pediá-
trica, para a promoção da segurança do paciente subme-
tido à terapia intravascular- SEGTEC”, desenvolvido com
fomento do CNPq. CAMINHO METODOLÓGICO: Na primeira
fase, realizou-se um estudo bibliográfico em sete publica-
ções na área de enfermagem pediátrica, a fim de funda-
mentar teoricamente a elaboração do material.  Na segunda
fase, buscou-se compreender as necessidades de informa-
ção relacionadas ao procedimento, na perspectiva da
criança e de seus pais, e do conhecimento especializado
da enfermeira pediatra. Para tal, realizou-se uma pesquisa
descritiva, de abordagem qualitativa, emuma unidade de
cirurgia pediátrica de um hospital público vinculado ao en-
sino no município de São Paulo. Os sujeitos do estudo
foram oito crianças hospitalizadas intercorrências cirúrgicas
submetidas à punção venosa periférica e idade média de
11 anos, oito mães e três enfermeiras pediatras. A coleta de
dados teve início após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa (nº 0652/06) e autorização da Diretoria de Enfer-
magem da instituição. Os dados foram obtidos por meio de
entrevistas individuais semi-estruturadas. A análise dos

dados deu-se através da Análise Qualitativa de Conteúdo,
que é um processo de identificação, codificação e catego-
rização dos padrões primários nos dados3. RESULTADOS:
Na fase I, foram analisadas as recomendações e evidências
teóricas da literatura relacionadas à definição de via intra-
venosa, punção venosa periférica, finalidades da terapia in-
travenosa, tipos de dispositivos, indicação de uso, preparo
da criança e família para o procedimento e cuidados técni-
cos, tais como inserção, prevenção de infecção, manuten-
ção e troca ou retirada do dispositivo intravenoso. Na fase
II, a análise dos dados permitiu evidenciar temas centrais da
experiência da criança, da família e da enfermeira pediatra.
Da análise da experiência da criança ao ser submetida à
punção venosa periférica emergiram dois temas explicati-
vos: tendo de enfrentar um acontecimento difícil e querendo
participar do procedimento, que revelam a vivência e as ne-
cessidades de informação da criança ao ser submetida ao
procedimento. Para a mãe que está presente durante a in-
ternação de seu filho, a punção venosa periférica é um mo-
mento de crise, o que fica evidenciado pelos temas:
percebendo o sofrimento do filho, querendo ajudar o filho a
enfrentar a situação e querendo compartilhar o cuidado
com a equipe. Já a análise dos dados da vivência da enfer-
meira pediatra revelou que ela enfrenta dificuldades para
realizar o procedimento e considera importante a partici-
pação da criança e da família no processo. Os temas iden-
tificados foram: percebendo as dificuldades da criança e
família para o enfrentamento da situação e acreditando na
relevância de compartilhar informações, que significam
crenças facilitadoras para o estabelecimento de uma rela-
ção terapêutica. Na fase III, foi construído o material didático
intitulado “Minha Punção Venosa Periférica”, que contempla
os aspectos e necessidades de informação evidenciadas
pela criança, sua família e pela expertise da enfermeira pe-
diatra, além das recomendações da literatura. Trata-se de
uma publicação do tipo folheto, com 16 páginas, direcio-
nada a crianças na faixa escolar e adolescente, com lin-
guagem acessível ao universo infantil. O manual contém
uma narrativa que conta a estória de duas crianças que
serão submetidas à punção venosa periférica, explorando
seus sentimentos e questionamentos em relação ao pro-
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cedimento. Essa estratégia foi utilizada com o intuito de en-
volver a criança e facilitar sua compreensão, já que a leitura
pode constituir-se como um espaço de identificação, con-
tribuindo para que ela reconheça na estória dos persona-
gens a sua própria história de experiência com a punção
venosa. O folheto contém diversas ilustrações e fotos com
o objetivo de facilitar o entendimento da criança, e possui
características de interatividade: ela pode desenhar, colorir
figuras e realizar atividades lúdicas. Tais atividades contri-
buem para verificar a apreensão de informações pela
criança, já que a faz pensar sobre conceitos referentes à
punção venosa que são explicados durante a narrativa. No
final, há um espaço em que ela pode registrar como foi a
sua experiência de punção venosa, através de um texto ou
desenho. CONCLUSÃO: O estudo possibilitou ampliar a com-
preensão das dificuldades e das necessidades de informa-
ção da criança e família em relação à punção venosa
periférica. Também proporcionou o entendimento das dificul-
dades que a enfermeira encontra em sua prática diária no
cuidado ao paciente pediátrico, no que se refere à punção
venosa, e suas crenças sobre o preparo para procedimentos.
Esperamos que o manual “Minha Punção Venosa Periférica”
possa constituir-se como um instrumento assistencial capaz
de melhorar o cuidado de enfermagem prestado à criança
e família. Acreditamos que o mesmo possa ser um facilitador
do preparo para a punção venosa, contribuindo para o es-
clarecimento de dúvidas sobre o procedimento e, dessa
forma, para que a criança e família tornem-se mais seguros
e compreendam a necessidade da punção, minimizando o
estresse, ansiedade e medo de ambos.
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Esta é uma creche filantrópica que está voltada para
uma comunidade de aproximadamente 70 crianças na
faixa etária entre 04 meses a 6 anos e suas famílias.
Nela trabalham em torno de 20 funcionários, além de
voluntários - como: duas enfermeiras, nutricionista, pe-
dagoga e psicopedagoga - que compõem uma equipe
multidisciplinar. Neste contexto, há que se trabalhar
com a idéia de que essa instituição de educação infantil
é formadora de opiniões e “noções” de saúde, as quais
são compartilhadas entre crianças, educadoras e famí-
lias. Assim sendo, é de suma importância a participação
contínua de profissionais da área da saúde para que
esses conhecimentos sejam construídos corretamente.
Com o objetivo de, além de qualificar tanto a saúde das
crianças como dos trabalhadores da creche, essa ação
de extensão busca fazer com que o acadêmico apri-
more os conhecimentos adquiridos na universidade e
os transfira para sua pratica diária no que diz respeito
ao cuidado da criança, saúde coletiva e do trabalhador.
Ao trabalhar a promoção de saúde, em ambiente propí-
cio como o de uma creche, estamos pensando a frente
e propiciando a prevenção de possíveis doenças. Esta é
uma atividade contínua que vem sendo desenvolvido há
três anos como extensão na UFRGS e se concretiza
através de ações de cuidado assistencial, orientações e
assessoria na área de saúde. Utilizando de vários sub-
sídios, como o lúdico (teatros, fantoches) com as crian-
ças; assistência como: verificação de pressão arterial
e temperatura; até conversas informais com as educa-
doras pelos corredores, se busca transmitir os mais di-
versos conhecimentos em saúde.  É previsto que os
executores da ação (duas bolsistas e orientadora): par-
ticipem de reuniões com a equipe de técnicos da insti-
tuição, com os pais e com os funcionários; realizem o
diagnóstico das condições de saúde das crianças e tra-
balhadores, através de observação, análise dos regis-
tros, entrevista, e exame físico das crianças;
identifiquem a necessidade de orientação da equipe de
funcionários relacionado às questões de saúde da

criança e trabalhador; realizem orientações para a
saúde da criança, família e trabalhador; desenvolvam
ações de cuidado às crianças e funcionários sempre
que identificarem sua necessidade e quando solicitado
pelos funcionários ou pais; supervisionem a cobertura
vacinal das crianças e trabalhadores; realizem enca-
minhamentos da criança outrabalhadores quando iden-
tificarem sua necessidade e participem de eventos
científicos e divulguem as ações de extensão. A recep-
tividade da comunidade da creche para com o projeto
é inegável, pois este colabora com a supervisão e pro-
moção da saúde das crianças, famílias e trabalhadores,
prevenindo e intervindo em situações desfavoráveis à
saúde. Portanto, se levarmos em consideração que é
uma atividade que tem apresentado resultados signifi-
cativos na formação do acadêmico e na mudança de
comportamentos relacionados à educação e saúde
(tanto por parte da equipe de funcionários, crianças e
famílias), deve-se priorizar a continuidade do trabalho e
futuramente interligar assistência,  ensino e pesquisa.
Em suma, este projeto possibilita inserir o acadêmico
de Enfermagem em atividades na comunidade junto à
criança, família e trabalhador, oportunizando a revisão
de conteúdos teóricos relacionados à saúde aplicando-
os na prática. Possibilita a qualificação dos cuidados
recebidos pelas crianças na instituição, visando a aten-
ção às suas necessidades psicobiológicas, proporcio-
nando condições adequadas para o desenvolvimento
saudável das mesmas. Kakehashi citado por Paixão
(1997), afirma que \“o enfermeiro tem papel relevante
na prevenção e identificação precoce de alteração ou
agravo no processo do desenvolvimento infantil\“. Re-
fere ainda que a creche é \“um equipamento social im-
portante e necessário para o atendimento da  população
pré-escolar e deve entre outros objetivos prestar assis-
tência integral à criança, proporcionando-lhe estimula-
ção, alimentação adequada, supervisão e vigilância do
crescimento e desenvolvimento, bem como prevenção
de doenças e acidentes\“.

A ENFERMAGEM E A EXTENSÃO NA CRECHE  
FILANTRÓPICA: UMA POSSIBILADADE DE INSERÇÃO 
DO ACADÊMICO FRENTE À PROMOÇÃO DE SAÚDE.
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Este trabalho aborda o relato de experiência e algumas re-
flexões sobre o desafio de ensinar e aprender no contexto
da Disciplina de Estágio de Docência, pertencente ao bloco
de disciplinas optativas da estrutura  curricular do Curso de
Mestrado vinculado ao Programa de Pós-graduação  em
Enfermagem/PEN da UFSC. A disciplina é cursada como re-
quisito obrigatório, por todos os mestrandos bolsistas do
programa de pós-graduação.  Esta experiência oportuniza
a participação do mestrando em atividades de  docência
de nível-médio, graduação ou pós-graduação, assim como,
a  experimentação de novas metodologias/tecnologias de
ensino-aprendizagem e  intercâmbio interistitucional de ati-
vidades curriculares e/ou  extra-curriculares. O estágio de
docência aqui relatado foi desenvolvido na Disciplina Pro-
cesso de Viver Humano II, da 2ª fase do Curso de Gradua-
ção em  Enfermagem da UFSC, durante o período de agosto
de 2006 a fevereiro de  2007. O estágio docente foi des-
envolvido junto aos acadêmicos da graduação em enfer-
magem, através de atividades teórico-práticas semanais,
que incluíram discussões sobre a educação em saúde, o
reconhecimento e levantamento das necessidades de
saúde de uma determinada comunidade ao  sul da ilha de
Florianópolis/SC, assim como, o planejamento e a execução
de um projeto de educação em saúde. Este trabalho, cons-
truído em conjunto pelas acadêmicas, estagiária docente e
professoras tutoras, foi desenvolvido em um Centro de Edu-
cação Complementar (CEC) vinculado ao  município de Flo-
rianópolis, que atende crianças e adolescentes entre seis e
quatorze anos de idade, em turno oposto ao que estão na
escola. A intervenção educativa foi elaborada, baseada em
visitas realizadas na comunidade, relatos dos moradores,
dos profissionais de saúde da área de  abrangência da Uni-
dade de Saúde Local e nos aspectos epidemiológicos da
comunidade. O que justificou a implantação deste projeto
foi o alto índice de adolescentes grávidas e alta taxa de na-

talidade nesta comunidade.  O objetivo foi de contribuir para
a educação sexual das crianças e  adolescentes entre seis
e quatorze anos de idade no CEC; promovendo a  discussão
sobre a sexualidade, higiene, educação em saúde, relacio-
namentos,  respeito, auto-estima e afetividade.  O CEC é
um projeto da Prefeitura de Florianópolis voltado ao aten-
dimento de crianças, adolescentes,  jovens e suas famílias
para dar um foco de assistência social e ampliação  da ci-
dadania das futuras gerações. Nesta instituição se oportu-
niza, espaços de convivência sócio-educativa para cerca
de 50 crianças e adolescentes que residem na localidade,
evitando a exposição destes às situações de risco e prepa-
rando-os para uma vivência plena da cidadania. As crianças
e adolescentes participantes do projeto pertenciam às fa-
mílias de baixa renda e freqüentavam escolas públicas no
período em que não  estavam no CEC. Os aspectos meto-
dológicos do desenvolvimento do projeto seguiram o que é
preconizado pelo Guia de Orientação Sexual do Grupo de
trabalho e pesquisa em orientação sexual/GTPOS (2005),
que é referência  para os profissionais de todas as áreas
sobre os parâmetros para  avaliar, planejar ou opinar a res-
peito da sexualidade. Levando em consideração  os Parâ-
metros Curriculares Nacionais (1996), a sexualidade deve
ser  trabalhada como tema transversal diante das atividades
curriculares. Para o desenvolvimento do trabalho, formamos
grupos de acordo com a faixa etária de 6 a 10 anos (grupo
1) e outro entre 11 e 14 anos de idade  (grupo 2). Optamos
por abordar dois eixos temáticos, em virtude das necessi-
dades do local, sendo estes: o desenvolvimento humano,
destinado ao grupo 1 e a saúde sexual destinada ao grupo
2. As etapas de execução das  atividades de educação em
saúde , incluíram  momentos de integração,  momentos lú-
dicos, discussão das temáticas, avaliação e confraterniza-
ção  com os grupos. O projeto foi recebido de forma muito
positiva pelo CEC, pois não existia parceria prévia com a
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universidade em trabalhos  semelhantes. As crianças e ado-
lescentes se demonstraram muitos receptivos à proposta e
ao mesmo tempo curiosos. A reciprocidade, a participação
e a troca de conhecimentos, foram marcantes no desenvol-
vimento da proposta, pois estávamos respondendo à ne-
cessidade da instituição e das crianças e adolescentes.
Ficou no grupo a sensação que não era de um trabalho
concluído, mas a alegria de termos aberto uma porta onde
um trabalho perene deveria dar continuidade. A oportuni-
dade dos acadêmicos, em desenvolver a educação em
saúde pautada na realidade e necessidades locais da co-
munidade, os fez acreditar na possibilidade de desenvolver
o cuidado  como “mais que um ato; mas uma atitude de
ocupação, preocupação, de responsabilização e de envol-
vimento afetivo com o outro” (BOFF, 1999). Enquanto esta-
giária docente, a experiência favoreceu o aprimoramento
das habilidades para a função de educador, assim como,
promoveu uma aproximação e integração importante entre
graduação e pós-graduação, que favoreceu ambos envol-
vidos, enriquecendo experiências, quebrando paradigmas,
servindo como ferramenta para atingir a melhora da quali-
dade do ensino e aprendizagem nos cursos de graduação
e pós-graduação. Diante deste relato, ressaltamos e afirma-
mos a importância do estágio de docência nos cursos de
pós-graduação e recomendamos não somente aos bolsis-
tas, mas a todos os pós-graduandos e programas de pós-
graduação, pois a oportunidade nos faz repensar nosso
fazer profissional, o processo de ensinar e aprender; assim
como, os papéis dos envolvidos na construção e recons-
trução do conhecimento, na oportunidade única da convi-
vência no processo de viver humano e da troca de saberes
em prol de uma sociedade mais justa, democrática e com
melhor qualidade de vida.
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Neste trabalho relatamos a experiência em utilizar as ativi-
dades lúdicas como instrumento de cuidado da criança  du-
rante a sua institucionalização. Esta proposta faz parte do
Projeto de extensão Cuidadores da Alegria (SOUZA, 2007),
que é financiado pelo fundo de assistência social da UNI-
PLAC - Lages/SC e teve o início de suas atividades em
2005, como projeto piloto, por iniciativa de integrantes do
Centro Acadêmico de Enfermagem Ana Neri. Atualmente
está em sua 2º edição como projeto de extensão de nossa
universidade. Participam atualmente deste projeto  cerca
de 32 acadêmicos voluntários e 06 bolsistas, oriundos dos
cursos de Enfermagem, Direito, Medicina e Psicologia da
nossa instituição. O objetivo geral deste projeto é proporcio-
nar às crianças e adultos institucionalizados, um ambiente
interacional, através de atividades lúdicas que possibilitem
utilizar recursos do imaginário auxiliando na recuperação
da saúde, amenizando traumas da hospitalização e garan-
tindo o exercício da cidadania e melhora da qualidade de
vida. Entre os objetivos específicos, buscamos humanizar o
período em que a criança esteja  institucionalizada; incen-
tivar a equipe de saúde das instituições para a utilização

do lúdico em seu fazer profissional; propiciar a formação
de acadêmicos comprometidos com o trabalho interdiscipli-
nar a fim de garantir a qualidade de vida do Ser Humano;
promover a integração dos acadêmicos ao mercado de tra-
balho, através do reconhecimento da realidade dos serviços
de saúde pública; desenvolver a responsabilidade social
dos envolvidos através do trabalho voluntário em benefício
da comunidade, assim como, proporcionar momentos lúdi-
cos a crianças e adolescentes  institucionalizados em prol
da garantia ou recuperação de sua saúde. A metodologia de
trabalho desta proposta inclui atividades lúdicas por meio
de visitas em instituições hospitalares e Casas Lares na re-
gião do Planalto Serrano Catarinense, utilizando como re-
cursos os brinquedos, adereços  infantis, fantasias, a
música, a dança, balões e a interação dos integrantes com
os ser humanos institucionalizados. Realizamos também,
além das apresentações nas instituições utilizando o lúdico
como terapêutica, grupo de estudo permanente e oficinas
de capacitação para a equipe do projeto e demais integran-
tes que venham a aderir a esta proposta, a fim de aprimorar
as práticas desenvolvidas junto ao público alvo. Até o mês
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de julho do corrente ano, foram beneficiadas 542 pessoas,
que se encontravam institucionalizadas durante o período
de abril a julho. Os beneficiados recebem visitas semanais
ou quinzenais, de acordo com cronograma previamente
agendado com representante legal de cada instituição,
onde a equipe do local também acaba sendo beneficiada,
pela alegria e brincadeiras, amenizando o estresse de sua
jornada de trabalho. É função da  universidade estimular o
acadêmico para que este seja um sujeito critico-reflexivo
capaz de provocar transformações. Ela possibilita instru-
mentos que auxiliam nesse processo de aprendizagem/
transformações, dando ênfase ao trabalho voluntário, que é
uma relação humana rica, solidária e ferramenta de integra-
ção social que contribui para a formação crítico-reflexiva
sobre o cotidiano. Este contato com a realidade de pessoas
carentes de atenção e companhia, evidência o sentir-se útil
e alerta-nos para o compromisso social que temos en-
quanto futuros profissionais. A  hospitalização pode ser de-
finida como um momento pedagógico, ainda que às vezes
desnecessário e doloroso, mas um excelente motivador
para a esperança de ficar bom, curar-se – o que pode sig-
nificar, que risco e responsabilidade compartilhados,
podem, a longo prazo, mudar estilos de  vida e transformá-
los em hábitos saudáveis (WEIGELT & KRUG, 2004). A ludi-
cidade é uma atividade eminentemente social, é um
momento onde o ser humano pode falar dos seus senti-
mentos independentemente de seu estado de saúde ou do-
ença. Nesta perspectiva de cuidado, o lúdico propicia o
autoconhecimento e o conhecimento do outro com prazer
e descontração. Facilita o processo de relações interpesso-
ais, permitindo penetrar, desvelar e compreender as expe-
riências com espontaneidade, criatividade e prazer. É o
olhar e o sentir da expressão do ser na sua intersubjetivi-
dade e existência singular (ERDMANN, 1998). O lúdico pas-
sou a ser reconhecido como traço essencial de
psicofisiologia do comportamento humano. Atualmente, o
lúdico pode ser reconhecido como necessidade básica da
personalidade, do corpo e da mente, fazendo parte das ati-
vidades essenciais da dinâmica humana. O trabalho artís-
tico e lúdico no ambiente hospitalar tem constituído muitas
parcerias bem-sucedidas, apontando para resultados como:
melhora no comportamento e na comunicação, maior co-
laboração com a terapêutica, diminuição da ansiedade du-
rante o tratamento e cuidados da equipe de saúde, efeitos
estes, relatados por crianças,  adolescentes, familiares e
profissionais de saúde em pesquisas atuais. Os resultados
podem ser atingidos através da utilização do humor, de um
sistema eficiente de comunicação e de um conjunto espe-
cífico de valores e crenças sobre a realidade (MASETTI,
1998). Na atividade lúdica, o que  importa não é apenas o
produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria
ação, o momento vivido. Possibilita a quem vivencia, mo-
mentos de encontro consigo e com o outro, momentos de
fantasia e realidade, de ressignificação e percepção, mo-

mentos de autoconhecimento e conhecimento do outro, de
cuidar de si e olhar para o outro (ALMEIDA, 2007). Ao  des-
envolvermos este projeto junto às crianças e adolescentes,
percebemos o quanto é significativo levar alegria e momentos
de descontração durante o período em que estão institucio-
nalizados, nos faz sentir a plena realização de dever cum-
prido, onde ambos somos beneficiados com a satisfação  de
vivências positivas compartilhadas nos momentos de vida.
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A criança é um ser humano em constante desenvolvimento.
Este desenvolvimento constitui um processo sujeito a dife-
rentes fatores que podem facilitá-lo ou limitá-lo. O brincar
facilita o desenvolvimento infantil, além de proporcionar di-
versão, proporciona grandes estímulos de expressão emo-
cional. SILVA (1998), destaca a criatividade e a
autoconsciência como fatores importantes no brinquedo te-
rapêutico. A criatividade é uma das principais atividades na
brincadeira, pois as crianças transferem situações exterio-
res ao mundo da brincadeira e a autoconsciência pode ser
facilitada com a exploração ativa do seu corpo e com a
consciência de si mesma. As crianças nas suas diferentes
fases de desenvolvimento apresentam diversas maneiras
de brincar, assim exploram e aprendem sobre o concreto do
mundo exterior. O brinquedo é uma maneira efetiva de lidar
com a fantasia e medos da criança, especialmente quando
experenciam situações associadas com dor podendo levá-
la a explorar o real e simular situações (RIBEIRO, 2002).
Assim, nesta reflexão discutiremos como o brinquedo tera-
pêutico pode ser realizado com significados importantes
para o cuidado de enfermagem à crianças vítimas de vio-
lência. O brinquedo terapêutico é uma técnica não dirigida,
que dá à criança a liberdade de expressar-se verbalmente
e não verbalmente, auxilia as crianças a lidar com suas pre-
ocupações e temores, ajudando ao mesmo tempo, o enfer-
meiro a perceber as necessidades e sentimentos das
crianças.  Além das várias funções que desempenha, ainda
pode atuar como forma de identificação de déficits na hi-
giene, alimentação, educação, entre outros. O brinquedo
terapêutico é uma técnica que surge dos princípios da lu-
doterapia, pode ser realizado com qualquer criança hospi-
talizada e por qualquer enfermeira que conheça suas
técnicas. O brinquedo terapêutico pode ser classificado em
três tipos: o brinquedo dramático ou catártico, que permite
descarga emocional; o brinquedo instrucional, que objetiva
explicar os procedimentos à criança; o brinquedo capacita-
dor de funções fisiológicas, capacitando para o uso das
suas funções de acordo com a condição biofísica (BORBA,
2002). A utilização do brinquedo terapêutico pode visar
tanto à identificação de sentimentos e comportamentos que
reflitam medos e angústias, como também a preparação e

orientação frente a novas situações, evitando assim altera-
ções comportamentais futuras (SILVA, 1998). O brinquedo
terapêutico pode fazer parte da assistência de enfermagem
à criança, não devendo ser visto apenas como instrumento
de brincadeiras, mas como instrumento que permita a ex-
pressão dos sentimentos da criança e de seu cotidiano. A
importância do brinquedo para a criança tem sido crescen-
temente valorizada e divulgada. Porém, no Brasil o brin-
quedo com finalidade terapêutica tem sido ainda pouco
empregado pela enfermeira. O cuidado de enfermagem a
criança deve conhecer os diferentes aspectos e fatores que
influenciam no seu desenvolvimento, ultrapassar a presta-
ção de cuidados físicos, e, considerar as necessidades
emocionais e sociais, assim, utilizando-se de técnicas ade-
quadas de comunicação e relacionamento com as crianças
como o brinquedo terapêutico (SILVA, 1998; RIBEIRO,
2002). Segundo RIBEIRO (2002), o brinquedo terapêutico
possibilita ao enfermeiro: estabelecer melhor relaciona-
mento com a criança; obter informações relativas ao con-
ceito da criança sobre a sua doença e hospitalização, a fim
de estabelecer objetivos para a assistência de enfermagem;
preparar a criança para experiências novas e amedrontado-
ras; esclarecer conceitos errados a respeito da hospitaliza-
ção; conseguir modificações de comportamento da criança.
RIBEIRO (2002), afirma que a compreensão do brincar
como uma necessidade básica, é essencial aos profissio-
nais que cuidam de crianças e que deve ser valorizado tanto
quanto a higiene, alimentação, medicações, entre outros.
O brinquedo terapêutico tem sido utilizado pelas enfermei-
ras na preparação da criança para procedimentos e para
amenizar sua ansiedade perante a internação hospitalar.
Podemos citar alguns estudos nestas linhas temáticas
como Horta (1989), Huerta (1990), Santos, Borba e Sabatés
(2000), Almeida e Angelo (2001), Martins, Ribeiro, Borba e
Silva (2001), entre outros. Porém, o brinquedo terapêutico
com uma conotação de instrumento de cuidado de Enfer-
magem com crianças vítimas de violência é algo inovador.
Por isso exige reflexões acerca desta possibilidade. Desse
modo, percebe-se a necessidade de ampliar a reflexão e
estudos, visando apontar possibilidades de utilização do
brinquedo terapêutico junto a crianças que foram vítimas de

O BRINQUEDO TERAPÊUTICO COMO UM INTRUMENTO 
NO CUIDADO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

PATRÍCIA KUERTEN ROCHA1

ANA IZABEL JABOTÁ DE SOUZA2 

DANIELLE BOING BERNARDES SILVA3

DENISE M. KUSAHARA4

LAURA CRISTINA DA SILVA5

MARTA LENISE DO PRADO6

  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. 405-406

SE
SS

ÃO
 P

ÔS
TE

R
SA

ÚD
E 

DA
 C

RI
AN

ÇA
SE

SS
ÃO

 P
ÔS

TE
R

SA
ÚD

E 
DA

 C
RI

AN
ÇA

405



violência. As crianças vítimas de violência são discriminadas
socialmente, pois elas são a expressão de comportamentos
e atos inaceitáveis à convivência social. Por meio dessas
crianças, pode se perceber como o ser humano é cruel e,
principalmente, como o amor incondicional entre pais e fil-
hos pode ser um mito (ROCHA, 2005). Essas crianças são
crianças como todas as outras, porém com o estigma da
violência, seja esta explícita, através de hematomas, luxa-
ções, fraturas, ou implícitas, como traumas psíquicos, an-
gústia e medo. Neste contexto o brinquedo terapêutico pode
ser um facilitador para a enfermeira interagir com a criança
e identificar os déficits de cuidado, conhecer os diferentes
aspectos e fatores que interferem no seu desenvolvimento,
ultrapassando um cuidado fundado em necessidades bio-
lógicas. Conseguir perceber que o brinquedo terapêutico é
um instrumento que pode ser utilizado pela Enfermagem
no cuidado de crianças vítimas de violência alerta esta ciên-
cia para mais uma possibilidade na prática de seus cuida-
dos, que ainda, não esta sendo explorada. Assim, este
instrumento de cuidar não possui importância somente para
a profissão, mas principalmente para as crianças que foram
vítimas de violência. 
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INTRODUÇÃO: A enfermagem pediátrica é uma espe-
cialidade voltada para o cuidado de crianças e adoles-
centes em diferentes cenários. Para desenvolver uma
prática assistencial voltada para as necessidades biop-
sicossociais das crianças, é necessário conhecer o
processo de saúde-doença na infância, os modelos de
cuidar/cuidado da criança e suas famílias e as concep-
ções teóricas do desenvolvimento infantil. A hospitali-
zação influencia diretamente o crescimento e
desenvolvimento infantil e a assistência à criança no
hospital deve estar voltada para o atendimento das ne-
cessidades biopsicossociais, proporcionando não ape-
nas o restabelecimento físico, mas também condições
psicológicas e ambientais adequadas (Oliveira, 1999).
Levando esses fatores em consideração ao cuidar de
uma criança, observa-se que um hospital geral voltado
para o atendimento de adultos não possui as caracte-
rísticas necessárias ou profissionais especializados
para prestar cuidados de enfermagem às crianças,
ainda que esses profissionais utilizem algum tipo de
estratégia para minimizar essas lacunas. Dessa forma,
este projeto de tese de doutorado tem como objeto de
estudo as estratégias da equipe de enfermagem frente
as crianças com doenças infecciosas e parasitárias
(DIP). OBJETIVOS: descrever os cuidados prestados
pela equipe de enfermagem a criança com DIP; anali-
sar as (im) possibilidades encontradas pela equipe de
enfermagem ao cuidar de uma criança hospitalizada
com DIP; discutir as estratégias utilizadas pela equipe
de enfermagem na prestação de cuidados voltados
para o universo da criança hospitalizada com DIP. As
QUESTÕES NORTEADORAS são: De que forma ocorre a
prática assistencial de enfermagem junto às crianças
internadas num setor de DIP de um hospital geral?
Existem diferenças ou semelhanças, na visão da
equipe de enfermagem, entre o cuidado prestado ao
adulto e à criança num setor especializado de um hos-
pital geral? O referencial teórico está vinculado aos es-
tudos de Geertz (1989). A cultura do setor de DIP
modela cada membro da equipe de enfermagem como
seres únicos, que interagem socialmente entre si, que

podem utilizar estratégias diferenciadas de cuidado. A
cultura presente na equipe de enfermagem de um
setor de DIP gera unidades de pensamento específicos
ou símbolos interligados que são a base da dinâmica
do trabalho realizado por esses profissionais. Entendo,
então, que as formas do saber relacionam o que se vê
e o que se vivencia nas interações sociais, construindo
um sistema de significado simbólico. A proposta de Ge-
ertz (1989) visa a interpretação das experiências, para
depois utilizar os relatos de tais interpretações com o
objetivo de alcançar algumas conclusões sobre expres-
são e símbolos. Neste estudo, destaca-se a diversidade
cultural como um recurso para ampliar a visão do
homem, valorizando as divergências, respeito, reflexão,
troca, que são importantes para a enfermagem diante
da construção da prática social. Face aos argumentos
mencionados, observo que a prática assistencial da
equipe de enfermagem do setor de DIP necessita de
estratégias específicas para cuidar de crianças, visto
que esse setor admite adultos na maioria das vezes.
Sendo assim, pode-se depreender que as estratégias
da equipe de enfermagem que cuida de pacientes com
DIP resultam do meio cultural em que são compartilha-
das. Esse meio cultural condiciona esses profissionais
a reagir de variadas formas, de acordo com as circuns-
tâncias a eles apresentadas. Isto significa que seu
modo de ver o mundo é um produto cultural, ou seja,
a influência do modo de pensar desses profissionais
de enfermagem no espaço de convivência dos mesmos
(setor de DIP) resulta numa cultura própria dentro
desse espaço. Para Geertz (1989), o importante é
quem as pessoas de determinada formação achem que
são (identidade do grupo), o que elas fazem (prática
social) e por que razão elas crêem que fazem o que
fazem. METODOLOGIA: O estudo é de natureza quali-
tativa, tipo estudo de caso. O cenário do estudo será
um setor de doenças infecciosas e parasitárias de um
hospital universitário do Município do Rio de Janeiro.
Os sujeitos do estudo são os membros da equipe de
enfermagem (enfermeiras, técnicos e auxiliares de en-
fermagem) que atuam no referido setor. Os procedi-

AS ESTRATÉGIAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE 
AS CRIANÇAS COM DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS: 
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mentos metodológicos serão a cartografia (Santos,
2002), a entrevista não-diretiva em grupo e consulta
aos prontuários com formulário. Para o estudo, optei
pela análise temática. A justificativa para a proposta
desse desenho metodológico nesse estudo apresenta-
se fortalecida à medida que se entende que as estra-
tégias da equipe de enfermagemfrente a criança com
DIP são marcadas pelas ações (in)diretas e são influen-
ciadas pelas ações simbólicas determinadas pela cul-
tura enquanto estrutura de significados, tendo um
espaço peculiar (setor de DIP de um hospital geral).
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INTRODUÇÃO:Trata-se de uma reflexão resultante da
apresentação de um projeto de pesquisa do Programa
de Pós - Graduação Mestrado em Enfermagem da Uni-
versidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em
crianças de seis a dez anos, com lesão corporal provo-
cada por queimaduras e tratadas no ambulatório do
Centro de Tratamentos de Queimados de um Hospital
Público do Rio de Janeiro e sofrem o fenômeno bull-
ying.O Bullying é uma palavra de origem inglesa que
significa tiranizar,oprimir e é definido como um conjunto
de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que
ocorrem sem motivação evidente, seja por uma ou mais
criança e ou adolescente,  sentimentos de humilhação,
medo, baixa auto – estima, que muitos adultos já viven-
ciaram em sua infância ou adolescência. O presente es-
tudo, contribuirá para divulgar a temática da violência
infantil, a medida que os enfermeiros pediatras, aproxi-
mam do conhecimento a teorizar sobre bullying e des-
envolver conhecimentos sobre o fenômeno e a envolver
o país,cuidadores e demais profissionais da saúde da
criança e do adolescente,tal observação fará parte sig-
nificativa no exercício da prática clínica do cotidiano da
enfermagem.  OBJETIVOS: Analisar, investigar,compre-
ender as reações das crianças vitimizadas que viven-
ciam o fenômeno bullying e conhecer os sentimentos
apresentados pelas crianças que vivenciam  e ou viven-
ciaram o bullying .METODOLOGIA: Com o rigor e a eti-
cidade da pesquisa qualitativa, que integrará parte
histórica da busca teórica e prática o espaço para in-
vestigação,é o Ambulatório do Centro de Tratamento de
Queimados de um hospital federal localizado na cidade
do Rio de Janeiro e através de coletas de dados com
depoimentos das crianças, questionários, documentos e

relatos de experiências.RESULTADOS: Em nossas ob-
servações, tal fenômeno social está presente na socie-
dade brasileira: nas famílias, nas escolas, nos locais por
onde transitam crianças e adolescentes e contribuíra
para relatar, identificar e divulgar, as reações das crian-
ças que sofreram lesões corporais provocadas por quei-
maduras e vivenciam o Fenômeno Bullying De modo a
exteriorizar para favorecer, essencialmente a participa-
ção de profissionais como:Enfermeiros, médicos, psi-
cólogos, assistentes sociais e educadores.
CONCLUSÃO:  Frente aos novos horizontes, que se
abrem em relação ao fenômeno Bullying na Infância, o
qual é universalmente pesquisado como:Canadá,Esta-
dosUnidos, Inglaterra, Japão, França, Espanha, Itália
Alemanha, Noruega, Finlândia,Suécia, Espanha e Portu-
gal, faz-se necessário que a Enfermagem Pediatra no
Brasil, tenha conhecimento sobre este comportamento
agressivo na infância o “Bullying” de modo a reconhe-
cerem a relevância  das pesquisas sobre o fenômeno e
as conseqüências desta violência no desenvolvimento
desta criança. E que desenvolva tais conhecimentos
sobre o fenômeno, envolvendo: pais, cuidadores e de-
mais profissionais da saúde da criança e do adoles-
cente. Assim, a temática exposta neste trabalho,vem de
uma preocupação com casos e mais caso de crianças
com dificuldade de se relacionarem com outras crian-
ças e até mesmo com os adultos, que são formadores
destas mesmas crianças que, por diversas vezes, sen-
tem-se constrangida(bullying) e silenciam-se como mel-
hor forma de enfrentar tal agravo.Pó sua vez,a criança
agressora também merece nosso cuidado, a nível de
intervenção e sensibilização, trazendo resultados futu-
ros mais eficazes.
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Considerações iniciais: Trata-se de um relatório de pesquisa
que aborda questões referentes à inserção dos maus-tratos
nas causas de internações na Enfermaria de Pediatria de
um hospital universitário. O interesse pelo tema surgiu me-
diante a observação, durante a prática diária, de que as in-
ternações pediátricas por “motivos sociais” têm se
mostrado mais presente nas enfermarias da instituição em
estudo. Dentre esses motivos sociais, consideramos impor-
tante destacar a inserção casos de maus-tratos nas inter-
nações nessa instituição. Surgiram então, diversos
questionamentos internos a partir de uma preocupação
com os motivos pelos quais as crianças têm sido hospita-
lizadas nesta instituição, já que o quadro de violência no
Brasil configura um problema de saúde pública de grande
magnitude e transcendência, que tem provocado forte im-
pacto na morbidade e na mortalidade da população infantil.
Nesta perspectiva este estudo propôs como objeto verificar
a existência de relatos de maus-tratos nas causas de inter-
nações na Enfermaria de Pediatria, cenário do estudo. E,
como objetivos: traçar o perfil atual das “causas de interna-
ção” na referida enfermaria; identificar os maus-tratos
como causas destas internações; e relacionar indicadores
de maus-tratos descritos nos históricos (anamnese e exame
físico) de admissão destas internações. Metodologia: Utili-
zou-se a abordagem descritiva, numa análise quantitativa
dos dados, onde as freqüências absolutas e percentuais
foram representadas através de tabelas e os tipos de indi-
cadores de maus-tratos encontrados descritos em quadros.
E, discutidos à luz de referências bibliográficas que con-
templam diversos aspectos sobre maus-tratos na infância
e adolescência. Dentre as técnicas de coleta de dados uti-
lizamos a documental, onde os dados foram coletados em
um livro de registro das internações ocorridas na Enfermaria
de Pediatria, além dos prontuários das crianças presentes
no arquivo. Nesses documentos buscamos as causas de
internação e os relatos que identificassem indicadores de
maus-tratos na folha de internação e no histórico. Buscando
organizar a coleta, foi elaborado um formulário, que constou
de duas partes: primeira caracterizava  o perfil da interna-
ção e a segunda buscou listar os indicadores de maus-tra-
tos que poderiam ser identificados no prontuário da criança.

A população foi representada por todas as crianças admi-
tidas na Enfermaria de Pediatria no período de julho de
2005 a dezembro do mesmo ano. Resultados: O número
de internações registradas totalizou 213 e, visando traçar
perfil das causas de internação, os dados mais relevantes
apontaram: 49 (23%) decorrentes de alterações hematoló-
gicas, 31(14,6%) por problemas respiratórios e 29 (13%)
relacionadas à intercorrências no aparelho urinário. Quanto
à ocorrência de maus-tratos como causa de internação,
não encontramos nenhum relato. Em relação à existência
de indicadores de maus-tratos no histórico de internação
das crianças, o estudo aponta que em 56 internações pelo
menos 1 indicador foi registrado.  Entre os números mais
significativos encontrados nos prontuários pesquisados, po-
demos destacar os seguintes: padrão de crescimento defi-
ciente, como a desnutrição, por exemplo; problemas físicos
ou necessidades não atendidas, onde 17% das internações
inseridas neste estudo apresentaram relatos a este res-
peito. E como problemas físicos ou necessidades não aten-
didas os que mais apareceram quantitativamente foram:
cartão de  vacinação atrasado, ausência de saneamento
básico, abandono por parte dos familiares e dentes em mau
estado de conservação. Um número também significativo
de anamnese mostra relatos de crianças com queixas de
dor, edema, lesão ou sangramento nas áreas genitais ou
anais. É válido ressaltar, ainda, que mais de 5% das crian-
ças foram expostas à DSTs. Além de que mais de 2% dos
familiares inseridos na pesquisa apresentavam abuso de
álcool e/ou drogas, tendo aparecido casos até durante a
gestação. Quase 2% das crianças inseridas neste estudo
eram rejeitadas e ignoradas, na maioria das vezes, pelo pai,
que era desconhecido, ou passava meses ou até anos sem
procurar seus filhos. Um dado de extrema relevância é o
de que muitas vezes, quando a internação acontecia devido
a necessidade de hemotransfusão, como em caso dos fal-
cêmicos, nem mesmo uma anamnese adequada era col-
hida. Como se uma criança que passa por uma internação
de pouco tempo, não pudesse apresentar indicadores de
maus-tratos em sua história pregressa. Considerações fi-
nais: A partir desta pesquisa, observamos que, maus-tratos
não foram causa oficial de internação no cenário deste es-
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tudo, como demonstrado na prática e, que de um modo
geral, poucas internações, ocorridas no período de 6 meses
na Enfermaria de Pediatria de um Hospital Universitário,
apresentavam nos seus relatos de internação, indicadores
de maus-tratos. Suponhamos, que isso acontecia por um
julgamento prévio de que não se tratava de maus-tratos,
ou por desconhecimento por parte dos profissionais do que
vem a ser classificado como maus-tratos , ou pela não per-
cepção desses casos. Julgamos de fundamental importân-
cia que nós, profissionais de saúde, estejamos cada vez
mais atentos aos nossos registros nos prontuários. E, dei-
xamos como sugestão, a realização de “oficinas de sensi-
bilização” dos profissionais de saúde, por parte das chefias
de serviço, no âmbito multidisciplinar, para a detecção e o
olhar direcionado ao diagnóstico de maus-tratos e o registro
destes como causas de internação.
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O OBJETIVO deste estudo é analisar o conhecimento da
equipe de enfermagem em relação ao gerenciamento
do cateter peritoneal tipo Tenckhoff pós cirurgia cardí-
aca em infantes e neonatos da UTI pediátrica e neonatal
de um hospital de  grande porte de Brasília-DF. MÉ-
TODO: trata-se de um estudo do tipo descritivo e quan-
titativo. RESULTADOS: a análise das informações
coletadas junto a vinte profissionais de enfermagem re-
velou que houve baixo índice de acerto das oito ques-
tões propostas. Houve 27% de acerto na pergunta
relacionada ao curativo, 25% na quanto à  utilização do
cateter e 23% na relacionada ao aspecto da secreção
drenada. Acredita-se que esse baixo percentiial de
acerto ocorra em função de que o gerenciamento do
cateter de Tenckhoff para fins não dialíticos é  algo re-
lativamente novo para a equipe de enfermagem. As car-
diopatias congênitas são um grupo de doenças que tem
acarretado significativos números de óbitos em recém
– nascidos nos últimos anos. As afecções perinatais
apresentaram o maior percentual de ocorrência dentre
as causas de mortalidade neonatal precoce no Brasil
entre 1996 e 2003 e as más formações congênitas au-
mentaram sua distribuição proporcional, passando de
10% dos óbitos em 1996 para 13,3% em 2003 1 Por
outro lado, nos últimos anos, houve melhora considerá-
vel nas técnicas e tecnologia da cirurgia cardíaca. Isso
permitiu o melhor tratamento de recém-nascidos com
doença cardíaca congênita. Muitas lesões, que no pas-
sado eram manipuladas com o procedimento paliativo
inicial durante o período neonatal, agora são completa-
mente reparáveis na infância, devido à aplicação segura
de técnicas cirúrgicas. 2O uso de técnicas de circulação
extra corpórea para reparar defeitos cardíacos congê-
nitos teve início nos anos 50. Pouco depois, desenvol-
veu-se o conceito inicial de Derivação Cardiopulmonar

( CPB)  e a  construção da máquina coração pulmão.
Ambas proporcionaram a realização de cirurgias cardí-
acas a céu  aberto.3 O estudo se refere à  introdução
do cateter de Tenckhoff durante a cirurgia cardíaca e
após a CPB para a eliminação de líquido da cavidade
peritoneal gravitacionalmente.4 Há relatos sobre a im-
plantação do cateter de Tenckhoff durante a cirurgia
cardíaca em casos de longo tempo de CPB, baixo débito
cardíaco ou demora no fechamento da esternotomia  e
na UTI quando foram antecipadas as complicações  he-
modinâmicas e renais no pós operatório.5 Em ambos
os casos a intenção foi de melhorar as funções orgâni-
cas pela diminuição de substâncias nocivas ao orga-
nismo. É fundamental que haja um trabalho contínuo
da equipe de enfermagem da educação continuada na
constante atualização dos profissionais envolvidos no
cuidado ao paciente crítico. Todas as novidades em ter-
mos de cirurgias gerais devem ser repassadas de forma
clara e objetiva aos profissionais envolvidos. Isso per-
mite que estes caminhem lado a lado com os avanços
médicos e técnico-científicos, no intuito de minimizar
as co-morbidades de infantes e neonatos submetidos
a procedimentos cirúrgicos cardíacos de alta gravidade.
O cateter de Tenckhoff não é um material de utilização
recente na prática de enfermagem. No entanto, a sua
aplicação está se expandindo além da já constante e
eficaz utilização nas unidades nefrológicas para fins
dialíticos. O mais importante é que o profissional de en-
fermagem saiba o porquê da sua utilização em cada pa-
ciente na sua unidade de trabalho. CONCLUSÃO: faz-se
necessária a realização de trabalhos randomizados ou
estudos de casos que possam comprovar a eficácia do
uso do cateter de Tenckhoff em cirurgia cardíaca de in-
fantes e neonatos, assim como um protocolo para sis-
tematizar a assistência de enfermagem.

PECULIARIDADES NO GERENCIAMENTO DO CATETER 
DE TENKHOFF PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: Nesta era globalizada, apesar dos avanços
tecnológicos, de inúmeras campanhas de vacinação, e de
divulgação em massa em rede nacional, nos deparamos
durante o treinamento em serviço da residência de enfer-
magem, em uma unidade de pacientes graves (UPG) de
uma instituição pública federal na cidade do Rio de Janeiro,
com a admissão de um pré-escolar de 06 anos de idade
com o diagnóstico de tétano. Trata-se de uma doença infec-
ciosa e imunoprevenível. Existe um esquema vacinal ofere-
cido pelo Ministério da Saúde. A vacina é encontrada nos
centros municipais de saúde gratuitamente. O esquema bá-
sico de vacinação na infância é feito com três doses da va-
cina tetravalente (DTP + Hib), entretanto essa criança, por
questões sociais e familiares, não recebeu nenhuma dose
da vacina antitetânica, nem mesmo após o ferimento, por
enorme desinformação de seus responsáveis, e encontra-
se hospitalizada em estado grave, em uso de imunoglobu-
lina, curarizado, em ventilação mecânica, apresentando
contraturas musculares a qualquer estímulo, sendo mantido
em quarto escuro com o mínimo manuseio. O tétano ocorre
freqüentemente após um ferimento agudo, tal como uma
ferida por perfuração ou por laceração, contaminadas com
terra, poeira e fezes de animais. O tétano generalizado, a
forma mais comum, é caracterizado por contrações muscu-
lares tetânicas e hiperreflexia. O tétano localizado apre-
senta-se como uma condição atenuada com manifestações
restritas dos músculos próximos ao ferimento. É causado
por uma neurotoxina produzida pelo agente etiológico Clos-
tridium tetani, uma bactéria anaeróbica. Em condições
apropriadas, como presente nos ferimentos, os esporos
germinam para a forma vegetativa do Clostridium tetani,
ocorrendo multiplicação e a produção de duas exotoxinas,
a tetanolisina e a tetanospasmina, que serão disseminadas
através do sistema circulatório. O diagnóstico do tétano é
clínico e seu quadro inicia-se, na maior parte das vezes,
por espasmos moderados dos músculos da boca, face e
pescoço, seguido de aparecimento rápido de rigidez dorsal,
tóraco-abdominal e por vezes dos músculos da laringe com
comprometimento da respiração. Diante de um caso atípico
no município do Rio de Janeiro, foi necessário um estudo
aprofundado sobre a doença e principalmente, sobre o pro-

cesso de enfermagem a essa criança, nos dias atuais. A
ocorrência da doença é mais freqüente em regiões onde a
cobertura vacinal da população é baixa e o acesso á assis-
tência médica é limitado, fato que chamou nossa atenção
para o estudo. OBJETIVOS: Apresentar um caso clínico de
criança com tétano, elaborar diagnósticos de enfermagem,
implementar um plano de cuidados e refletir acerca da im-
portância da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE). METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa descritiva, do
tipo estudo de caso de natureza exploratória. Segundo Gil
(2002, p.54) o estudo de caso “... é encarado como o de-
lineamento mais adequado para a investigação de um fe-
nômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde
os limites entre o fenômeno e o contexto não são clara-
mente percebidos.” A coleta de dados foi feita em três eta-
pas: dados obtidos a partir da observação da criança;
assistência de enfermagem prestada à mesma; dados ob-
tidos a partir da consulta a prontuários e prescrições. Os
dados foram analisados procurando destacar os diagnósti-
cos e intervenções de enfermagem com base nos referen-
ciais teóricos de CARPENITO (1997) e WALEY & WONG
(1989). RESULTADOS: Foram encontrados nove diagnósti-
cos de enfermagem com suas respectivas prescrições,
quais sejam: Comunicação verbal prejudicada relacionada
a uma disfunção neuromuscular; Déficit de lazer relacio-
nado à hospitalização e tratamentos prolongados; Déficit
no autocuidado: alimentar-se; vestir-se e arrumar-se e
banho e higiene relacionada a uma disfunção neuromuscu-
lar; Deglutição prejudicada relacionada a uma disfunção
neuromuscular; Risco para integridade da pele prejudicada
relacionada com a redução da mobilidade física; Risco para
infecção relacionada à internação hospitalar e a presença
da sonda; Mobilidade física prejudicada relacionada a uma
disfunção neuromuscular; Controle ineficaz do regime tera-
pêutico familiar relacionado com dificuldades para lidar com
o sistema de assistência à saúde; Resposta disfuncional ao
desmame ventilatório relacionado a uma disfunção neuro-
muscular. CONCLUSÕES: As detecções dos diagnósticos e
das prescrições de enfermagem fazem o diferencial de um
cuidar de qualidade e excelência obtidas através da prática
assistencial, reforçando a importância da Sistematização

O CUIDADO DE ENFERMAGEM A CRIANÇA COM TÉTANO: 
UM DESAFIO AO ENFERMEIRO NA INTEGRALIDADE DO CUIDADO
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da Assistência de Enfermagem (SAE), disposta na resolução
do COFEN 272/2002. A sistematização da assistência de
enfermagem é um dos meios que o enfermeiro dispõe para
aplicar seus conhecimentos técnico-científicos e humanos
na assistência ao paciente e caracterizar sua prática profis-
sional, corroborando na definição do seu papel, visando in-
tegralidade do cuidado humanizado, atendendo a todas as
necessidades da criança e de seus familiares. O enfermeiro
que atua na área de saúde da criança deverá realizar uma
interface entre o histórico, o diagnóstico e os planos ade-
quados à assistência. Sugerimos a implementação do pro-
cesso de enfermagem em todas as suas fases, a
elaboração de protocolos não só para assistência ao tétano
como para as outras doenças existentes e para execução
dos procedimentos realizados na assistência prestada. O
enfermeiro pediátrico deverá desenvolver cuidados que
visem à qualidade abarcando questões psicológicas e so-
ciais que desenvolvem na criança e na família o adoecer,
desvelando as possíveis causas da negligência familiar
sobre todos os aspectos envolvidos na problemática.
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O local escolhido para o estudo é referência ao aten-
dimento de Fibrose Cística (FC), localizado na cidade
do Rio de Janeiro, e acompanha crianças e adolescen-
tes de várias faixas etárias desde o pré-natal (a detec-
ção - teste do suor, acompanhamento ambulatorial e
à internação por complicações da doença), possui pro-
fissionais altamente qualificados e equipes multidisci-
plinares. A Fibrose Cística é uma doença genética,
crônica e hereditária, com reagudizações, onde o de-
feito está em um gene localizado no braço longo do
cromossomo 7. Este gene é responsável pela síntese
de uma proteína, a CFTR, localizada na membrana ce-
lular. A FC é uma doença grave e multissistêmica. No
Brasil a media de vida é de 21 anos (Associação Bra-
sileira de Assistência a Mucoviscidose – ABRAM, junho
de 2007), em USA a média de vida é de 32 anos (
Aguiar et all, in I CBFC, SP-2006), no Reino Unido é de
31 anos ( Madge S. in I CBFC, SP 2006). È essencial
não só o tratamento, mas também um diagnóstico pre-
coce, que pode ser no pré-natal. O objeto foi a nossa
vivencia na assistência aplicada a crianças e adoles-
centes com fibrose cística. O objetivo foi descrever a
patologia através de nossas experiências, enquanto re-
sidentes no instituto e contribuir para qualidade da as-
sistência de enfermagem prestada a essa clientela.
Este estudo se caracteriza por ser  bibliográfico, atra-
vés de um minucioso levantamento de dados, partindo
da revisão bibliográfica, se utilizando de dados primá-
rios e secundários pertinentes ao contexto com caráter
descritivo-exploratório com abordagem qualitativa. As-
sociado a observações feitas no cursar da residência
de  enfermagem, na Instituição supracitada anterior-
mente, durante a anamnese, exame físico, exames la-

boratoriais; pareceres médicos e terapias farmacoló-
gicas aos diagnósticos e intervenções de enfermagem,
através das identificações dos aspectos relevantes
para a assistência de enfermagem.  Como resultados,
obtivemos diferentes diagnósticos de enfermagem com
inúmeras intervenções de enfermagem, foram selecio-
nados alguns destes diagnósticos, e elaboramos apartir
deles um plano de cuidado. Concluímos que o diagnós-
tico de enfermagem enfatiza os problemas fisiológicos
e  psicológicos que a enfermeira pode legalmente diag-
nosticar e tratar com independência e facilita a assis-
tência com o objetivo de atender às necessidades
ímpares de cada paciente. A enfermagem mostra-se a
cada dia mais atuante no campo da genética clínica,
partindo de um diagnóstico de enfermagem e planeja-
mento de cuidados aos afetados por patologias de ori-
gem genéticas. O diagnóstico precoce e o tratamento
adequado são facilitadores na melhoria da qualidade
de vida dos afetados por Fibrose Cística. Algumas su-
gestões são propostas ao final de nosso estudo, tais
como, a de criação de protocolos para um atendimento
diferenciado e humanizado, além de atualizações cons-
tantes e permanentes aos enfermeiros que atuam não
só em pediatria, como também em outros setores da
assistência. A humanização e a integralidade no cuidar
e no cuidado, devem estar sempre inseridas no diag-
nóstico e no plano dos cuidados estabelecidos, em
todo o processo de enfermagem assistencial. A enfer-
magem faz sua diferença, através de ações eficazes,
eficientes de resolutividade. Esperamos que nosso es-
tudo venha a colaborar, de alguma forma para este di-
ferencial, como proposta de excelencia na assistencia
aos afetados pela FC.

DIAGNÓSTICOS E PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM APLICADA 
AO PROCESSO DA ASSISTÊNCIA NA FIBROSE CÍSTICA: 

UMA PROPOSTA DE QUALIDADE AOS AFETADOS.
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INTRODUÇÃO: Este estudo foi desenvolvido durante o
curso de especialização em enfermagem pediátrica,
tendo como o objeto a produção científica nacional de
enfermagem acerca da atuação do enfermeiro frente
a família da criança com câncer no período de 2000 a
2005.  Os OBJETIVOS são: descrever essa produção
científica e analisar a tendência da produção científica
nacional de enfermagem acerca da referida temática.
O desenvolvimento desse estudo se justifica pelo fato
de que apesar da família ser foco de atenção da enfer-
magem, o destaque dado a ela ainda é pequeno na
área da oncologia pediátrica, apesar de ser uma do-
ença crônica com tratamento longo e com grande en-
volvimento da família no cuidado. Metodologia: Trata-se
de uma revisão bibliográfica.  As fontes utilizadas
foram a Revista Brasileira de Enfermagem, Revista da
Escola de Enfermagem da USP, Revista Latino-Ameri-
cana de Enfermagem, Escola Anna Nery Revista de En-
fermagem e a Revista Brasileira de Cancerologia. Para
aquisição do material, foi realizada a busca manual no
acervo da Biblioteca Setorial de Pós-Graduação da Es-
cola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, onde foram encontrados 83
artigos abordando a temática criança e família, destes
04 abordam a família da criança com câncer. Resulta-
dos: Com base na análise temática, foram identificadas
quatro unidades temáticas, a saber: hospitalização in-
fantil, cotidiano familiar, alteração da auto-imagem e
enfrentamento da situação.  Foi constatada a lem-
brança dos efeitos colaterais oriundos do tratamento
sendo as náuseas, vômitos, anorexia e fadiga os mais
indesejáveis.  Atualmente, a desospitalização na assis-
tência a criança com câncer, torna-se fundamental,
sendo o controle do tratamento viabilizado por retornos

ambulatoriais ou assistência domiciliar.  A hospitaliza-
ção infantil resulta em alteração do cotidiano familiar,
gerando dificuldades sócio-econômicas e tem signifi-
cado de dor e incerteza do futuro. É o momento tam-
bém de preparar a família para o cuidado domiciliar,
sendo esta uma necessidade apontada pelos familia-
res.  Os irmãos sofrem com a hospitalização da criança
doente por saudades, preocupação ou falta de atenção
dos pais que estão voltados ao tratamento do filho do-
ente. Foi constatado que um familiar é elegido como
cuidador principal e que geralmente é a mãe. O acú-
mulo de funções dos cuidadores principais, leva ao es-
tresse físico e mental, refletindo em sintomas próprios
de desgaste físico como: diminuição do apetite, perda
de peso, dificuldades para dormir, cefaléia, tontura e
resfriado. As conseqüências do tratamento trazem al-
teração da auto-imagem causada pela alopecia e uso
de máscara cirúrgica, causando isolamento social. A
fadiga conseqüente ao tratamento, restringe a criança
de algumas atividades físicas como brincar e ir a es-
cola causando distanciamento dos amigos e conse-
qüente isolamento. Após o falecimento da criança, os
pais têm sentimentos vivos de dor e tristeza que vão se
estabilizando aos poucos.  Nos estudos existe uma ten-
dência a abordagem de cunho social relacionada com
a hospitalização prolongada, o impacto da doença na
criança e sua família e a importância da equipe de
saúde na minimização dos problemas vivenciados pela
família. CONCLUSÃO: Observou-se um aumento gra-
dual da produção científica de enfermagem a partir
de 2000 com uma elevação em 2005, observando
a temática família e criança.  Em relação à criança
com câncer e sua família, o aumento significativo
ocorreu a partir de 2004.

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À FAMÍLIA DA 
CRIANÇA COM CÂNCER: PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

NACIONAL NO PERÍODO DE 2000 A 2005
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INTRODUÇÃO: Este estudo foi desenvolvido durante a
Residência em Enfermagem Oncológica no Instituto
Nacional de Câncer e apresentado como requisito de
conclusão de curso.  Aborda a temática sobre o cui-
dado paliativo em oncologia pediátrica, tendo como ob-
jetivo descrever e analisar a produção científica de
enfermagem acerca da atuação do enfermeiro nos cui-
dados paliativos oncológicos em pediatria.  O trabalho
é relevante, pela existência de muitas crianças em cui-
dados paliativos, pelos profissionais estarem pouco
preparados para lidarem com o processo de morrer e
também pouco familiarizados com o tema, pois é um
tema pouco explorado na realidade científica brasileira.
Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, na
qual foi feita um levantamento entre os anos de 2000
a 2005 de artigos científicos nacionais e internacionais
cujo tema central era o cuidado paliativo em oncologia
pediátrica através de busca manual e eletrônica.  RE-
SULTADO: Foram encontrados 18 artigos entre eles 3
nacionais, onde emergiram cinco categorias denomi-
nadas: cuidado paliativo em oncologia pediátrica,
sendo elaborado um breve histórico sobre a temática,
definido cuidados paliativos em oncologia pediátrica e
descrito a necessidade de abordar a temática durante
a formação profissional; avaliação e controle dos sin-
tomas, utilizando o prognóstico como indicador para
melhor avaliação do paciente; alívio do processo de
morrer, sendo minimizado pelo bom controle dos sinto-
mas, mantendo a família próxima da criança dispen-
sando a ela um cuidado especial; comunicação em

cuidados paliativos, através de diálogo claro entre os
membros da equipe e entre a equipe, família e criança;
e cuidando da família, sendo que esse cuidado se es-
tende até depois do óbito.  Evidenciou-se a pouca
abordagem durante a graduação sobre os cuidados pa-
liativos tendo como conseqüência a formação de pro-
fissionais não habilitados a atuarem na modalidade.
Observou-se pouca abordagem dos enfermeiros acerca
do controle dos sintomas, sendo a dor o sintoma mais
lembrado e que os profissionais têm dificuldade em
controlar a dor das crianças em final de vida devido a
dois motivos principais: Não avaliam corretamente,
pois subestimam a dor do paciente e/ou pelo receio
em administrar opióides devido ao pouco conheci-
mento dos efeitos colaterais.  Outro achado importante
é o relato de que o melhor lugar para a criança morrer,
é em domicílio ao lado dos entes queridos, mas para
isso é necessário que o profissional estabeleça uma
relação de confiança com a criança e sua família e que
esta esteja bem orientada sobre a avaliação e controle
dos sintomas e o processo de morrer, ciente de que a
equipe está próxima para ajudar.  CONCLUSÃO: Para o
cuidado paliativo ser fornecido com qualidade, é ne-
cessário que seja proporcionado por uma equipe mul-
tidisciplinar que entenda e acredite na proposta do
cuidado, que tenha uma comunicação efetiva entre
seus membros e que a família esteja inserida no cui-
dado harmonicamente, pois somente assim o sofri-
mento vivido pelas crianças e suas famílias nessa fase
de final de vida pode ser minimizado.

CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: 
REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

SANDRA ALVES DO CARMO1 
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Tal Projeto emergiu a partir das inquietações  produzidas
durante a graduação e é fruto das experiências vivenciadas
pela autora durante o ensino clínico, cenário de conheci-
mento e análise da prática cotidiana de cuidar e ser cuidado
em Enfermagem. Foi levantado o seguinte questionamento:
Como o Ambiente pode contribuir com a recuperação da
Criança hospitalizada? Os Cuidados de Enfermagem à
criança hospitalizada deve ir além das intervenções físicas
quanto ao tratamento/ recuperação da doença. O objeto a
influência do Ambiente na recuperação da criança hospita-
lizada Ao acreditarmos que o Ambiente exerce influências
na criança e no conforto do acompanhante, permitimos que
os sujeitos expressem o que lhes incomodam e o que lhes
agradam, servindo de elementos para intervenções de en-
fermagem que lhes favoreçam. Objetivos: identificar, no am-
biente do cuidado, quais são os elementos que podem
contribuir ou não com a recuperação da criança hospitali-
zada; e discutir a contribuição do Ambiente no restabeleci-
mento da Criança hospitalizada. Metodologia: Estudo
descritivo, de abordagem qualitativa, sem abordar sujeitos
na pesquisa. Os dados foram coletados a partir do registro
fotográfico dos elementos que compõem o Ambiente em
enfermaria pediátrica, sendo devidamente autorizado pela
instituição. Foi realizada  concomitantemente a observação
com base em um instrumento de coleta de dados do am-
biente. Resultados: verificou-se que a maioria dos elemen-
tos do ambiente classificava-se como REGULARES, como
iluminação, arejamento, mobiliários, rouparia e limpeza,
prejudicando o restabelecimento da Criança Hospitalizada.
Isso salienta para uma modificação daquele cenário,  vi-
sando melhorar o restabelecimento da Criança Hospitali-
zada e aprimorando as ações de enfermagem no setor. Por
todos os resultados “Regulares” pensar que a Criança é
aquela que está diretamente na relação AMBIENTE x
SAÚDE, e que sofre as conseqüências pela má manutenção
do Ambiente e que a partir dos ensinamentos de Florence
Nightingale, a Enfermagem pode e deve atuar na prevenção
de riscos, garantia de vida e conforto dentro das enferma-
rias.Dentre os pontos destacam-se: Os Elementos do Am-
biente:1) Iluminação: Neste cenário a luz solar não
contemplava o recomendado para enfermarias pediátricas,

a fim de garantir um bom desenvolvimento da Criança
quanto a visibilidade. Estas mostravam-se irritadas quando
expostas á luz solar, devido a fotofobia por pouca exposição
durante tempo prolongado. Os próprios profissionais rela-
tavam sentir a  diferenciação quando era necessário a saída
do setor para a resolução de algum problema. Estes fatos
corroboram com o que é descrito por Florence Nightingale
e salienta para a devida preocupação com o bom desenvol-
vimento da Criança neste aspecto. 2) Arejamento:No caso
do estudo, o Ambiente apresentava REGULARES condições,
o que já aponta para uma preocupação, pois segundo Flo-
rence (1889: 110) “Sem limpeza, o arejamento não produz
efeito; sem arejamento, não se pode fazer uma limpeza
completa”. O Ambiente ali estabelecido passou por uma re-
forma, que fez o segundo piso sobre o Centro de Terapia In-
tensiva Pediátrica. Assim os dois setores ficaram com seus
tetos rebaixados, prejudicando a circulação de ar. O que
tem-se é um reflexo destas transformações provocadas no
ambiente, que embora tenha atendido a demanda de crian-
ças a serem internadas, prejudicou o desenvolvimento na-
tural de um fator importante no “Ambiente do  Cuidado”,
que é o AR.3) Clima: A enfermaria possuía no total 6 (seis)
aparelhos de ar-condicionado com disposição de 4 aparel-
hos na sala A e 2 na sala B. O que pode ser observado, é
que os filtros de purificação dos aparelhos estavam com
uma grande quantidade de poeira acumulada e alerta para
o desenvolvimento de ácaros e outros microorganismos que
desencadeiam processos alérgicos nas crianças internadas
e em conseqüência acompanhantes e profissionais ali en-
volvidos. 4) Vibrações/ Ruídos:A disposição da enfermaria
garante poucos ruídos externos e as janelas fechadas blo-
queiam a entrada parcialmente dos mesmos. No entanto
vale ressaltar, que a junção dos ruídos provocados pelos
aparelhos televisivos, pela grande circulação de profissio-
nais residentes e multidisciplinares e a própria comunica-
ção entre os acompanhantes, vem a ser um fator de
possibilidade de estresse na criança hospitalizada no setor.
5) Acessibilidade:A enfermaria é ampla em sua estrutura
física. Em alguns horários há uma grande circulação de
pessoas, principalmente estudantes, que abordam as fa-
mílias para colher histórico, além de realizar exame físico na
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criança.6) Variedades (Cores):Segundo Marziale (1990:
230), “A cor passa a constituir uma variável de grande im-
portância dentro do ambiente hospitalar, não só pela in-
fluência sobre os pacientes, mas também sobre os
profissionais que ali atuam”. Já Lacy (2000, p.34) refere
que “as cores do ambiente podem alterar a comunicação,
as atitudes e a aparência das pessoas presentes; a cor
pode tranqüilizar, diminuir o stress e a violência ou aumen-
tar a vitalidade e a energia”. Compreende-se que cada
grupo, pacientes ou profissionais, sofre um tipo de influên-
cia das cores de acordo com suas necessidades. Em rela-
ção ao ambiente as cores preponderantes eram rosa e
bege, fazendo alusão somente ao sexo feminino. Isso essa
preferência era observada pelas crianças maiores Conclu-
são: Conclui-se que a Enfermagem pode e deve atuar na
prevenção de riscos, garantia de vida e conforto dentro das
enfermarias, atentando para os elementos do Ambiente que
não estão contribuindo com o restabelecimento da Criança
Hospitalizada. Logo, surgem assim outras questões a serem
esclarecidas com outros estudos a partir desta primeira ex-
periência neste cenário de pesquisa. Isso mostra o quanto
a criança e seus espaços tem a nos ensinar.
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A admissão em uma UTIPed pode ser um evento par-
ticularmente traumático  para a criança e para os pais,
que ficam expostos a estressores físicos  (privação de
sono, alteração do hábito de eliminação, imobilidade
ou mobilidade restrita), ambientais (ambiente descon-
hecido, ruídos de equipamentos, pessoas desconheci-
das, luzes constantes, senso de urgência entre a
equipe), psicológicos (falta de privacidade, incapaci-
dade de se comunicar, gravidade da doença) e sociais
(quebra de relacionamento, preocupação com escola
e trabalho, privação de jogos e brincadeiras).  Todavia,
a presença do cuidador junto à criança hospitalizada
pode minimizar os efeitos estressantes, e a inclusão
da família no plano de atuação da equipe hospitalar
colabora para o êxito de qualquer conduta terapêutica
ao paciente. A Joint Commission International (JCI), en-
tidade que certifica instituições de saúde mediante o
atendimento a determinados padrões internacionais e
objetiva a melhoria contínua da segurança e da quali-
dade do cuidado prestado aos pacientes. No que se re-
fere ao paciente e família, a JCI preconiza que a
Instituição deve garantir aos pacientes e familiares o
direito de participar do processo de cuidado.  A equipe
de enfermagem, portanto,  deve favorecer a atuação
contínua da família na assistência prestada, a fim de
oferecer um ambiente que diminua a ansiedade dos
pais durante o período de tratamento do filho, e que
propicie melhor adaptação da criança à condição hos-
pitalar.  Objetivo: O presente estudo buscou identificar
as ações de enfermagem voltadas à aproximação da
família no cuidado à criança em UTIPed, no cotidiano,
de forma a subsidiar sua otimização na assistência.
Metodologia: Os dados relativos às ações desenvolvi-

das pela equipe para uma maior integração da família
ao cuidado foram coletados por meio da observação
participante, realizada pelas autoras, durante cinco
dias, nos períodos tarde e noturno, em uma UTIPed, de
um hospital privado, de médio porte , da cidade de São
Paulo, em agosto/2007, os quais foram agrupados em
temáticas e analisados considerando-se a experiência
das autoras e a bibliografia disponível. Resultados: As
categorias que emergiram da análise foram: 1) Atenção
à prioridade da família (o enfermeiro busca detectar
qual e o foco da principal preocupação, mediante a co-
municação verbal e não verbal); 2) Respeito à rotina e
costumes da criança (investigação da rotina diária); 3)
Informações relativas aos procedimentos e quadro clí-
nico da criança (prestadas com regularidade); 4) Con-
forto à família/acompanhantes (escuta acolhedora e
manejo do ambiente); 5) Participação da família no cui-
dado do filho hospitalizado e o autocuidado (depen-
dente da faixa etária da criança). Conclusão: As ações
de enfermagem identificadas nos levam a inferir que a
participação dos pais requer da enfermeira o atendi-
mento das necessidades  decorrentes do papel que
devem desempenhar quando estão com os seus filhos
no hospital. Receber apoio e atenção, receber informa-
ções  a respeito do filho, poder cuidar dele e ser ins-
truído para este cuidado, são necessidades que
consolidam o papel da enfermeira na assistência dos
pais, que é educar, apoiar, orientar e supervisionar,
avaliar e envolvê-los nos cuidados com o filho hospita-
lizado. Reforçar a importância dessas ações para toda
a equipe de enfermagem pode contribuir para que a
experiências difíceis em UTIPed tornem-se menos
ameaçadoras à criança e seus familiares.

O ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA NO AMBIENTE DE 
CUIDADO À CRIANÇA  HOSPITALIZADA EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTIPED).
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INTRODUÇÃO: A sexualidade da criança e do adolescente
começou a me interessar no segundo grau, enquanto
cursava magistério. Constatei, durante o curso de enfer-
magem, que a temática de interesse para adolescentes
é a sexualidade. Outro fato importante que percebi é a
falta de experiência e resistência em conversar com os
adolescentes por parte dos professores, pais ou respon-
sáveis. A carência de profissionais preparados para tra-
balhar com o tema é significativa. Constatada essa
lacuna, me propus a buscar uma forma alternativa de tra-
balhar com a temática, pressupondo que esse projeto po-
derá resultar em novas metodologias de ensino, e assim,
melhor subsidiar a atuação do enfermeiro em educação
em saúde junto à sexualidade do adolescente. Ao pes-
quisar dados, obtive as seguintes informações: no Rio
Grande do Sul o número de partos em mulheres com
menos de 19 anos atingiram 20,3% do total e que as
taxas de atividade sexual têm diminuído para adolescen-
tes mais velhos e aumentou a porcentagem de adoles-
centes com menos de 15 anos que se envolvem em
atividade sexual. OBJETIVO: Conhecer as percepções dos
adolescentes sobre o desenvolvimento da sua sexuali-
dade. Revisão de literatura Para Organização Mundial da
Saúde (OMS, 2002) sexualidade é amplamente definida
como aspecto central de ser humano durante todo a vida
e abrange o sexo, as identidades e os papéis sociais,
orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodu-
ção. A sexualidade é percebida através dos pensamen-
tos, das fantasias, dos desejos, na opinião, nas atitudes,
nos valores, nos comportamentos, nas práticas, e nos re-
lacionamentos. A interação dos fatores biológicos, psi-
cológicos, sociais, econômicos, políticos, cultural, éticos,
legais, históricos e religiosos e espirituais influenciam
nas práticas sexuais de cada grupo social. METODOLO-
GIA: Trata-se de um estudo qualitativo. A elaboração de
cada oficina e a análise de informações será de acordo
com o Método Criativo e Sensível (MCS) proposto por Ca-
bral (1999); assim, elas acontecerão nas seguintes eta-
pas: a codificação é a elaboração das produções
artísticas, a decodificação etapa do diálogo grupal que
inclui análise crítica e coletiva das produções artísticas e

das idéias surgidas no grupo, é onde se estabelece o diá-
logo grupal e troca de vivências entre os participantes
das oficinas. Essas duas etapas servirão como base para
analisar as situações problemas que surgirem do uni-
verso cultural dos adolescentes. A partir das situações
problemas, representadas nas produções artísticas, serão
retirados os temas geradores que serão debatidos e re-
codificados sob forma de aliança de saberes. Essa reco-
dificação ou aliança de saberes é o momento da
aproximação e convergência de idéias, ocorrendo assim
a síntese de cada tema discutido em cada oficina. Por-
tanto, a criação de espaço para diálogo livre, aberto e
com respeito para os adolescentes possibilitará a cons-
trução, a reconstrução e a assimilação de novos conhe-
cimentos. O estudo será realizado em uma escola de
ensino fundamental localizada no município de Porto Ale-
gre, integrante da rede de escolas estaduais do estado
do Rio Grande do Sul. Participarão do estudo de 10 a
12 alunos que estão cursando a sexta série do ensino
fundamental, por serem estes os números que tem se
mostrado nas pesquisas qualitativas do Programa de
Pós Graduação da Escola de Enfermagem da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul. Serão escolhidos
intencionalmente, com idade entre 11 e 19 anos previa-
mente autorizados pelos responsáveis e que aceitem
participar do estudo. Para Cabral (1999, p.185) “... gru-
pos formados intencionalmente, colocam em evidência
as opiniões, relevâncias e valores dos sujeitos da pes-
quisa “ Caso o número de adolescentes, autorizados
pelos responsáveis e que gostariam de participar das
oficinas de criatividade e sensibilidade, exceda a 12
participantes, será realizado um sorteio aleatório entre
os mesmos no segundo encontro, na reunião com pais.
As oficinas com as produções artísticas e a discussão
de grupo mediadas pela pedagogia do método de en-
sino crítico-reflexivo de Freire irão auxiliar na produção
coletiva e interativa do conhecimento para construção
de informações. RESULTADOS: Esse projeto visa contri-
buir na busca da enfermagem por espaço para desen-
volver o trabalho de educação em saúde devendo
ampliar sua atuação em escolas. 

PROBLEMATIZANDO O TEMA SEXUALIDADE COM ALUNOS 
DE 6° SÉRIE EM UMA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO 

DE PORTO ALEGRE-RS ( NOTA PRÉVIA)
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INTRODUÇÃO: A violência é um problema de Saúde Pública
que atinge a infância e a adolescência brasileira de forma
que se constitui uma das principais causas de morte nesse
período. Acreditamos que a violência contra crianças e ado-
lescentes seja um fenômeno abrangente. A exposição de
crianças à violência intrafamiliar, por exemplo, muitas vezes
evidencia um ciclo multigeracional, que corresponde à re-
produção na adolescência e na idade adulta, tanto no âm-
bito da própria família como da sociedade. Muitos pais se
assustam com a agressividade dos filhos, pois temem que
este comportamento seja um prenúncio de um comporta-
mento violento e anti-social no futuro. Entretanto, para lidar
com este comportamento, é fundamental entender as ra-
zões para a agressividade da criança.. A maioria das polí-
ticas públicas que são voltadas para a questão da violência
contra a criança e o adolescente ainda não se detiveram
na análise a respeito de como uma família que apresenta
violência em sua dinâmica interna deve ser compreendida
e inserida dentro de um contexto que envolva uma com-
plexidade de determinantes culturais, sociais e econômicos.
Pensamos que a violência pode se manifestar através de
várias formas e com graus diferentes de severidade, e estas
formas de violência não se produzem isoladamente, mas
fazem parte de uma seqüência crescente de episódios que
atinge especialmente a criança e o adolescente, de forma
continuada, repercutindo de maneira significativa sobre sua
saúde. Ocasiona efeitos adversos no desenvolvimento físico
e psicossocial, bem como na estabilidade de sua persona-
lidade, com conseqüente diminuição da auto-estima. Como
são múltiplos os sintomas e os indícios que evidenciam a si-
tuação de violência praticada, também são variantes as si-
tuações e o modo como essas se apresentam. A violência
tem sido apontada como uma realidade presente no coti-
diano dos profissionais de saúde tornando importante a re-
flexão sobre a atividade do enfermeiro frente a essa
situação, as possibilidades de assistência e de prevenção
dessa problemática como um desafio permanente na atua-
ção profissional. Torna-se condição imprescindível focalizar
a atenção nos indicadores que desencadeiam a violência,
exigindo para isso uma resposta específica às necessidades
evidenciadas. OBJETIVO: problematizar a temática promo-

vendo uma discussão a cerca do agir frente as situações vi-
venciais. METODOLOGIA: Através da discussão grupal em
torno da cidadania e ampliação dos direitos sociais das
crianças e adolescentes brasileiros, propicia-se uma refle-
xão que conduza à estratégias de enfrentamento. Proble-
matizando a temática busca-se ampliar o saber na troca
das experiências. Aborda-se aspectos relativos ao tema da
violência e suas implicações para a enfermagem no que
tange aos critérios e parâmetros de saúde para definição e
classificação dessas violências. Apresenta-se os indicado-
res para detecção de cada tipo de violência, assim como os
comportamentos específicos da criança e da família em si-
tuação de violência. Contempla-se as conseqüências neu-
ropsicológicas no crescimento e desenvolvimento infanto
puberal. A questão da intensionalidade do fenômeno da vio-
lência também é elencada no sentido da interferência que
pode ter em relação as estratégias de intervenção. Discute-
se a perspectiva da vulnerabilidade individual, social e pro-
gramática. Defini-se a legislação através do Estatuto da
Criança e do Adolescente e as implicações éticas para os
profissionais de saúde. Esses tópicos possibilitam que o en-
fermeiro obtenha subsídios para obter conhecimento cien-
tífico sobre a problemática para cumprir com sua
responsabilidade. Além disso, deve haver um compromisso
ético, moral e legal enquanto cidadão/profissional. Todavia,
isso precede a tarefa de o mesmo ter que se confrontar e
lidar com seus próprios sentimentos e emoções acerca da
violência contra crianças e adolescentes, trazendo a tona
conflitos que precisam ser explorados ao longo de sua for-
mação profissional. A inserção curricular deste tema na for-
mação acadêmica prepara os profissionais da saúde para
o diagnóstico deste grave problema apresentando-se,
assim, como fator relevante na intervenção precoce de cui-
dados e prevenção. A universidade deve estar engajada
com essa questão, uma vez que os alunos se defrontarão
freqüentemente em com essa realidade no âmbito profis-
sional. CONCLUSÕES: A possibilidade de realizar estudos
sobre a temática passa necessariamente pela atitude de
aprofundar em análises e reflexões, via pesquisa, nesta
área, por uma compreensão de que a troca de conheci-
mentos, a discussão, as questões de métodos de ensino e
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de aprendizagem são essenciais para o melhor exercício
profissional dos enfermeiros. O enfermeiro, ao enfrentar a
problemática da violência contra a criança e o adolescente,
no processo de cuidar, constrói experiências e conhecimen-
tos, respeitando a singularidade das situações, torna-se crí-
tico e responsável pelo processo de intervenção
problematizadora para mudança dessa situação. É impor-
tante que se reconheça, a criança e o adolescente como
um ser pleno de direitos, interativo desde seu nascimento,
com necessidades básicas, em que o meio ambiente e o
processo de vinculação com o cuidador surjam como ele-
mentos fundamentais a um crescimento harmonioso, per-
mitindo desenvolver fatores protetivos que reduzam o
número de casos de violência. Percebemos que o atendi-
mento à criança e ao adolescente em situação de violência
não deve ficar restrito somente aos profissionais que trabal-
ham nos hospitais, mas principalmente aos profissionais
da área de Educação e Saúde que atuam nos diversos ce-
nários potenciais tais como na família, escolas infantis, es-
colas de ensino fundamental e postos de saúde. Objetiva-se
uma maior mobilização e integração de diferentes segmen-
tos das equipes de saúde do hospital, com professores, au-
toridades governamentais, de representantes das
instituições da sociedade civil, de movimentos sociais e pro-
fissionais de comunicação, no sentido de unir esforços ante
a complexidade e abrangência da violência.
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INTRODUÇÃO: A atresia de esôfago é uma malformação
congênita que hoje afeta aproximadamente 1 em 4.000
neonatos. O primeiro caso de atresia de esôfago foi des-
crito em 1670 em gêmeas siamesas, na qual apenas uma
apresentou a malformação. Em 1940, foi realizada a pri-
meira cirurgia reparadora com sucesso, tendo sido feita
anastomose primária e ligadura da fístula distal. Nesta
mesma época começa a ser feita a transposição gástrica
em crianças. Atualmente, a cirurgia de transposição gás-
trica é realizada em alguns hospitais de referência que
contam com uma equipe especializada e qualificada para
atuar no pré, no trans e no pós-operatório. Durante a atua-
ção no setor de cirurgia pediátrica, enquanto residente de
enfermagem na área de pediatria, surgiu a oportunidade
de prestar cuidados a crianças em pré e pós-operatório
mediato de transposição gástrica. A instituição em questão
é um hospital de ensino, pesquisa e assistência, de refe-
rência do Ministério da Saúde, e, portanto, recebe diversos
casos de malformações. Dentre elas, destacamos a atresia
de esôfago, que corresponde a mais freqüente das anoma-
lias esofagianas, e que se configura em uma das indica-
ções da transposição gástrica. Esta cirurgia é realizada nos
casos em que ocorre a interrupção da luz esofágica, im-
possibilitando a comunicação do esôfago com o estômago,
tal como na atresia esofágica. No entanto, o procedimento
só é realizado nos casos em que não é possível proceder
a anastomose primária devido a grande distância entre os
cotos. Na ocasião não foi possível o acompanhamento no
pós-operatório imediato visto que após o procedimento ci-
rúrgico estas crianças eram encaminhadas à unidade de
terapia intensiva pediátrica. Surgiu então o interesse em
conhecer os cuidados de enfermagem prestados a estas
crianças durante sua permanência na unidade de terapia
intensiva, ou seja, no momento mais crítico do pós-opera-
tório. Ao buscar referências na literatura constatou-se que
existem poucos artigos publicados em relação ao assunto,
principalmente no que diz respeito aos cuidados de enfer-
magem. Delineou-se como objeto de estudo a assistência
de enfermagem à criança em pós-operatório de transpo-
sição gástrica, internada na unidade de terapia intensiva.
OBJETIVOS: Identificar os cuidados de enfermagem pres-

tados no pós-operatório de transposição gástrica; descre-
ver os cuidados de enfermagem prestados à criança du-
rante o pós-operatório; propor a sistematização da
assistência de enfermagem.  METODOLOGIA: É uma pes-
quisa qualitativa, do tipo estudo de caso associado à pes-
quisa documental (prontuário). A técnica do estudo é a
observação não participante e a consulta ao prontuário das
crianças para complementar informações que sejam ne-
cessárias. O local onde está sendo realizado o estudo é a
unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) da instituição
em questão. Os sujeitos da pesquisa são as crianças em
pós-operatório de transposição gástrica. A observação é
feita no período da admissão da criança na UTIP até sua
transferência para enfermaria de cirurgia pediátrica, sendo
priorizado o horário da manhã por corresponder o mo-
mento em que a maioria dos cuidados são realizados. O re-
gistro dos dados obtidos através da observação é anotado
em um diário de campo no momento em que os cuidados
são prestados pela equipe de enfermagem. O estudo ainda
encontra-se em andamento. RESULTADOS: Durante o pe-
ríodo pós-operatório, o cuidado de enfermagem é direcio-
nado para o restabelecimento do equilíbrio fisiológico do
paciente, para o alívio da dor e para a prevenção de com-
plicações. Além dos cuidados realizados em uma unidade
de terapia intensiva, é importante destacar que as crianças
submetidas a transposição gástrica demandam cuidados
específicos e de fundamental importância para uma boa
evolução clínica. Até o momento foi feita a observação com
uma criança que estava com 2 anos e 3 meses. Com base
na análise preliminar, constatou-se que na referida institui-
ção é preconizado que a criança seja submetida a utiliza-
ção de sedativos e neurobloqueadores musculares com o
intuito de garantir a manutenção da postura adequada (ca-
beceira a 45° e cabeça flexionada para frente e retificada
através de coxins), com a finalidade de propiciar a cicatri-
zação da área suturada. Como a posição adequada é difícil
de ser mantida na faixa etária pediátrica a utilização desta
estratégia tem se mostrado satisfatória até então, aliviando
não só o desconforto postural como também propiciando
alívio da dor. Deste modo, o cuidado em relação a cânula
endotraqueal deve ser redobrado na medida em que a uti-
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lização de neurobloqueador muscular exige a comprovação
e a certeza da entubação. Para tal, se faz necessário a ga-
rantia de uma boa fixação a fim de evitar uma extubação
acidental e evitar que as suturas cirúrgicas empregadas
na traquéia sejam danificadas. Outro cuidado importante
observado é o de não deslocar as sondas gástrica e ente-
ral, já que o reposicionamento da mesma pode acarretar
perfuração do esôfago na altura das suturas cirúrgicas.
CONCLUSÃO: Observou-se que a equipe utiliza um con-
senso sobre a prática realizada através de procedimentos
e ações terapêuticas (cuidados de enfermagem), e através
da transmissão dos conhecimentos dos demais pós-ope-
ratórios realizados na instituição. Os profissionais baseiam-
se principalmente no empirismo adquirido com a prática
profissional ao longo dos anos, fazendo-se necessário a
sistematização destes conhecimentos. A pesquisa está em
fase de coleta de dados.
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Com base no conceito de Geertz (1989), entende-se
como interação as relações construídas entre pessoas,
num espaço físico e temporal, onde permeia uma histó-
ria e um contexto de vida, sendo reforçados e construí-
dos padrões culturais nessas relações, que pelo fato de
o homem ser incompleto, ao longo da sua vida, vai se
completando através das interações, que sedimenta ao
longo dos tempos, e que a isso se chama cultura. Elsen
(2002, p.17) ressalta ainda que o “cuidado familial acon-
tece através da convivência, nas interpretações e refle-
xões que surgem no processo de interação”. Cada
membro da família ao interagir com o outro resulta na
construção de um significado que permite a definição
da situação e o desempenho de novas ações e reflexões
num processo contínuo de interações. O estudo tem
como objeto a interação familiar/acompanhante e equipe
de enfermagem no cuidado à criança hospitalizada. OB-
JETIVOS: descrever os cuidados prestados pelo fami-
liar/acompanhante e pela equipe de enfermagem à
criança durante a internação; analisar as estratégias es-
tabelecidas entre o familiar/acompanhante e a equipe
de enfermagem para prestar os cuidados à criança e
discutir a interação do familiar/acompanhante e equipe
de enfermagem quanto ao cuidado à criança hospitali-
zada. O referencial teórico está vinculado aos conceitos
de cultura de Geertz (1989); abordagem centrada na
criança e na família de Elsen e Patrício (1989) e família
saudável de Elsen et al. (1994). METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo qualitativo tipo estudo de caso. O cenário
é a unidade de internação de um hospital pediátrico, do
Município do Rio de Janeiro, que atende crianças até 12
anos de idade, provenientes do ambulatório ou emer-
gência, com variados diagnósticos médicos. Os sujeitos
do estudo são sete familiares/acompanhantes e seis
membros da equipe de enfermagem, que atuam no re-
ferida setor. Os procedimentos metodológicos são a en-
trevista não diretiva em grupo, observação participante,
formulário para caracterização dos sujeitos, consulta aos
prontuários das crianças e aos documentos: normas e
rotinas do hospital e manual do acompanhante. Para

analisar os depoimentos e os trechos de observação, foi
utilizada a análise temática. RESULTADOS: Constatou-
se que os cuidados prestados pelo familiar/acompan-
hante restringem-se à higiene corporal e oral, troca de
fraldas, limpeza da unidade; alimentação; administração
de medicamentos por via oral. Os cuidados desenvolvi-
dos pela equipe de enfermagem são administração de
medicamentos, que abrange a manipulação dos dispo-
sitivos endovenosos, punção venosa, administração, pre-
paro e aprazamento das medicações; administração de
alimentos por sonda enteral; orientação à criança e aos
familiares/acompanhantes; higiene corporal; verificação
dos sinais vitais; peso e estatura; inspeção do couro ca-
beludo; e curativo. As interações entre a equipe de en-
fermagem e os familiares/acompanhantes, no primeiro
momento da internação, sofrem interferências como: re-
ações de medo, ansiedade e angústia; desconhecimento
dos procedimentos feitos com a criança; falta de con-
fiança por parte dos familiares. Ao longo da internação,
o relacionamento entre os sujeitos é considerado posi-
tivo. O familiar/acompanhante consegue distinguir o
profissional que tem boa relação interpessoal daquele
que tem competência para atender a criança. O pro-
fissional de enfermagem preocupa-se com o bem estar
emocional e físico do familiar que permanece durante
todo o período sem auxílio de outros membros da famí-
lia. CONCLUSÃO: Conclui-se que os cuidados desen-
volvidos pelo familiar/acompanhante durante a
hospitalização da criança são os mesmos desenvolvi-
dos no ambiente domiciliar e os cuidados desenvolvi-
dos pela equipe de enfermagem são os que demandam
maior complexidade e conhecimentos técnico-científi-
cos. Existe uma negociação que é permeada de acor-
dos implícitos com o familiar/acompanhante.  O
(in)comum passa a ser comum e os familiares/acom-
panhantes que mais tempo permanecem na instituição
ou reinternam com maior freqüência apreendem a cul-
tura hospitalar, apropriando-se da terminologia cientí-
fica e elaborando estratégias com o objetivo de
proteger a criança.
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Este trabalho teve como objetivo descrever a visão dos
acadêmicos de enfermagem frente ao cuidado à criança
após cursarem a Subárea V – Atenção Integral à Saúde
da Criança, na Faculdade de Enfermagem da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro. O interesse pelo es-
tudo desse tema surgiu pelo fato de haver evidências
relacionadas aos medos e angústias desses acadêmicos
ao lidar com as crianças, principalmente recém-nascidos,
após iniciarem o curso da subárea. Ao ingressar na su-
bárea V - Atenção Integral à Saúde da Criança, desen-
volvida no sétimo período de graduação, os acadêmicos
se defrontaram com o cuidado à criança desde o nasci-
mento até a idade escolar em nível básico de atenção e
hospitalizada, inicialmente as imaginavam como um ser
humano frágil, pequeno e dependente da proteção de um
adulto, que demanda habilidades específicas do profis-
sional que se propõe a lhe prestar cuidados. A partir disso
foi percebida a ansiedade que a atividade com crianças
lhes causavam, havia um receio de colocá-la no colo, de
manuseá-la a fim de prestar os cuidados, imaginando
que poderiam “quebrá-la”. Com o desenvolver do sétimo
período de graduação, dentro da subárea referida, du-
rante as aulas práticas, foi possível ultrapassar essa an-
siedade, uma vez que ao prestarem inicialmente
assistência à criança, os professores responsáveis pela
subárea sempre estavam ao lado dos acadêmicos, os
orientando e auxiliando, transmitindo assim mais segu-
rança. Para orientar as análises utilizou-se vários textos
de diferentes épocas, como o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) que considera a criança até os doze
anos de idade incompletos e enfatiza que a mesma pos-
sui todos os direitos fundamentais que uma pessoa hu-
mana. Ainda cita a responsabilidade da família, da
comunidade, da sociedade bem como do poder público
para o crescimento e desenvolvimento da criança (BRA-
SIL,2005). Falando um pouco do ensino, referiu-se que
o processo ensino-aprendizagem é interativo e constitu-
ído por ações exercidas pelo docente, e também por
ações exercidas pelo discente. Para que ocorra a apren-
dizagem, a participação do aluno é indispensável e para

isso, o professor deve estimular e desenvolver a partici-
pação do mesmo durante este processo. Portanto, para
que haja uma concretização desse processo de ensino-
aprendizagem, deve haver uma participação mútua de
quem está envolvido para resultar no alcance dos obje-
tivos estabelecidos e na mudança de atitude do aluno e
do professor (TURRA, 1996 apud VASCONCELOS, 2002).
Para explicitar a enfermagem pediátrica foi utilizado Pet-
tengill et al (2003) que diz “a área de Enfermagem Pediá-
trica tem passado por várias transformações desde sua
implantação como disciplina obrigatória nos currículos
da Enfermagem brasileira até nossos dias”. No Brasil em
1949 houve a aprovação do currículo, que foi baseado
no currículo norte-americano de 1937, a partir daí houve
a implantação do conteúdo de Enfermagem pediátrica. O
ensino da assistência de enfermagem à criança foi desde
o início fundamentado no ensino da patologia e das téc-
nicas de enfermagem para atender à criança doente hos-
pitalizada. O estudo foi do tipo descritivo com abordagem
qualitativa. Foram utilizados como dados, entrevistas re-
alizadas com os acadêmicos de enfermagem que cursa-
ram o sétimo período da graduação no primeiro semestre
em 2006. A coleta dos dados foi realizada no período de
abril a maio de 2007. Foi possível obter 21 depoimentos
para análise, que foi iniciada logo após o término da co-
leta dos dados, em meados de maio até junho. As entre-
vistas mostraram que ao cursarem a subárea, os
acadêmicos relataram ter havido poucas aulas práticas
durante o período, porém que adquiriram um maior con-
hecimento a respeito da saúde da criança, perceberam a
necessidade de um cuidado especial com a clientela, e
assim foi possível minimizar o medo que sentiam ao lidar
com a criança. O estudo sugere a partir de então a inser-
ção da subárea em período mais precoce na graduação,
devido ao desconhecimento sobre a saúde da criança até
dar início o curso do sétimo período, e uma maior carga
horária prática para aprofundar os conhecimentos a res-
peito do tema, permitindo assim a prestação de uma as-
sistência de enfermagem mais qualificada com esta
clientela tão especial.
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INTRODUÇÃO: O aumento no número de crianças interna-
das em unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIPs)
se deve ao avanço tecnológico terapêutico crescente, que
está ampliando a sobrevida de crianças que nascem com
doenças preexistentes e que necessitam de cuidados de
saúde especiais, dependentes tecnológicos ou de crianças
com doenças crônicas que sobreviveram devido ao avanço
das terapêuticas cirúrgicas: cardiovasculares, neurológicas,
dos procedimentos reconstrutivos e das técnicas de suporte
avançado de vida1. Esse avanço tecnológico criou novos
desafios a serem enfrentados tanto pela equipe de saúde
como pela família. Diariamente o enfermeiro se depara com
as dificuldades que a família vivencia ao ter um membro
hospitalizado em uma unidade de cuidados intensivos, tais
como: o aumento nas demandas produzidas por interna-
ções seguidas, o desencadeamento da vulnerabilidade da
família, o estresse gerado entre os familiares e a equipe de
saúde2. Acreditamos que o enfermeiro precisa estar capa-
citado para conhecer a singularidade da vivência dos fami-
liares e dos profissionais, tentando unir forças para
promover uma assistência que beneficie a criança, seus
pais e a equipe de enfermagem. Questionamos-nos como
o enfermeiro percebe a experiência da família nesse con-
texto; como reconhece a vulnerabilidade da família e como
pode ajuda-la nesse momento de crise. OBJETIVO: conhe-
cer o que tem sido publicado na literatura nacional e inter-
nacional sobre a experiência da família ao ter um membro
hospitalizado em unidade de cuidados intensivos pediátri-
cos. MÉTODO: Estudo bibliográfico assistemático de abor-
dagem qualitativa. Foi realizado um levantamento de artigos
publicados na área de enfermagem em periódicos nacio-
nais e internacionais indexados em base de dados no pe-
ríodo de 2002 a 2007, que contemplassem os seguintes
termos e palavras-chaves: cuidados críticos ou intensivos
pediátricos, família, enfermagem. Foram encontrados 34
artigos, sendo 29 artigos internacionais e 5 artigos nacio-
nais, que preenchiam os critérios de inclusão.  Após a lei-
tura, os artigos foram selecionados, categorizados de
acordo com o enfoque e agrupados em áreas temáticas.
RESULTADOS: A análise revelou as seguintes categorias te-
máticas: 1.Compreendendo as necessidades das famílias

de crianças hospitalizadas em UCIP: Foram encontrados
nove estudos que têm considerado as necessidades trazi-
das pelas famílias que se encontram no ambiente de UCIP.
Estes estudos buscaram conhecer, avaliar e definir instru-
mentos que criem estratégias de suporte à enfermeira du-
rante sua atuação clínica, a fim de contemplar a família no
estabelecimento de seu plano de cuidados. Sugerem a par-
ticipação da família nos cuidados físicos e emocionais da
criança, para atender suas necessidades de cuidado. 2.
Propostas de intervenções para promover a satisfação da
família com o atendimento em UCIP: dois estudos buscaram
promover o planejamento individual e o preparo da família
com intervenções econômicas e simples para melhorar o
atendimento e o grau de satisfação da família que está vi-
venciando a hospitalização de um filho em UCIP. Demons-
tram ainda que a enfermeira deve valorizar as forças da
família encorajando as narrativas de doença, oferecendo
informações aos cuidadores e membros da família. 3. A vi-
vência do profissional de enfermagem com a família: foram
encontrados seis artigos que mostram a experiência da
equipe de enfermagem com a família em diversos momen-
tos: desde a internação, situações de procedimentos inva-
sivos, reanimação cardiopulmonar, até o processo de morte
da criança. Os estudos evidenciam como o profissional se
sente e como interage com a família diante desse contexto,
levando em consideração suas crenças individuais, expe-
riências anteriores e conhecimentos adquiridos. 4. Expe-
riência e significado da hospitalização em UCIP para a
família: Nove estudos buscaram conhecer a perspectiva da
família sobre o que é ter um filho hospitalizado em UCIP,
avaliar como os familiares lidam com a situação de ter um
filho dependente tecnológico, com queimadura grave, com
problemas cardíacos e que foram internados em UCIP, ana-
lisando as principais necessidades apresentadas pela fa-
mília durante esse período que contribuem na elaboração
de instrumentos que podem minimizar o conflito gerado na
família por motivo da internação nessa unidade de cuidados
críticos. Esses instrumentos foram elaborados por enfer-
meiros, demonstraram grande eficiência na prática clínica
e são usados com muita freqüência por toda equipe de en-
fermagem. 5. Conhecendo e reduzindo os fatores que
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geram o estresse dos familiares no ambiente de cuidado
intensivo pediátrico: Três estudos revelaram os principais
fatores causadores de estresse na família em UCIP. Os es-
tudos visaram criar instrumentos que ajudem o profissional
a planejar intervenções que ajudem a minimizar as causas
de estresse da família, reduzindo os conflitos gerados entre
os familiares e a equipe, além de melhorar a interação e
promover um ambiente de conforto e confiança para com
todos os profissionais de saúde. 6. A importância da pre-
sença e amor dos familiares para promover melhora do
quadro clínico da criança internada em UCIP: os seis estu-
dos são unânimes quanto à importância da presença e da
demonstração de afeto dos familiares na promoção da mel-
hora ou estabilidade do quadro clínico da criança internada
em UCIP. Os estudos apontam a necessidade de que a en-
fermeira atue a favor dos familiares, para que esses sejam
cuidados como uma unidade. CONCLUSÃO: há muitos es-
tudos na literatura internacional que buscam conhecer a
experiência da família em ter um filho em UCIP, suas neces-
sidades e propostas de intervenções. Na literatura nacional
ainda há uma lacuna em estudos com este enfoque. Apesar
do enfermeiro perceber a família como um elemento im-
portante para ser considerado no processo de hospitaliza-
ção em UCIP, ainda não se sente preparado para cuidar da
família. Há, também, uma carência de modelos de inter-
venção com família, que dêem suporte ao enfermeiro du-
rante sua atuação na prática diária no ambiente de
cuidados intensivos. É preciso realizar estudos que avan-
cem nesse sentido, a fim de instrumentalizar o enfermeiro
para o cuidado à criança e família, incentivando a aplicação
de conhecimento teórica à sua prática clínica.
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Internet]. Disponível em http://www.datasus.gov.br/idb.

2-Antonio DSR. Enfermagem e família da criança hospitalizada
em unidade de cuidados intensivos pediátricos: estudo biblio-
gráfico. Monografia para título de especialista em enferma-
gem pediátrica e neonatológica. UNIFESP– São Paulo 2006.

REFERÊNCIAS
1Enfermeira - mestranda Departamento de Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo 

2Enfermeira - UTI Pediátrica Hospital São Paulo

3Enfermeira - Enfermaria Pediátrica Hospital São Paulo

4Prof. Adjunto Disciplina Enfermagem Pediátrica – Departa-
mento de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo

5Prof. Adjunto Disciplina Enfermagem Pediátrica – Departa-
mento de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo.

SESSÃO PÔSTER
SAÚDE DA CRIANÇA

SESSÃO PÔSTER
SAÚDE DA CRIANÇA

438

  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. 437-438



A problemática: As crianças HIV/ AIDS incluem-se no grupo
das crianças com necessidades especiais de cuidados de
saúde (CRIANES) porque apresentam fragilidade clínica, e
de acordo com a natureza terapêutica, elas se deparam
com dependência de medicamentos para sobreviver. No do-
micilio, a família cuidadora da CRIANES, precisa ser vista
como unidade básica de cuidado para planejar a assistência
de enfermagem centrada na família. Neste sentido, inves-
tigou-se a seguinte Questão de Pesquisa: Qual é o com-
prometimento dos membros do núcleo familiar com a
prestação de cuidados a criança com necessidades espe-
ciais (CRIANES) HIV/ AIDS, em acompanhamento ambula-
torial em um serviço de atendimento especializado?
Propósitos: determinar a demanda de cuidados especiais
de saúde dessas crianças; identificar os cuidadores que
conformam a rede de cuidados às suas demandas da
criança, no cotidiano das famílias; e discutir as estratégias
por eles adotadas para atender as necessidades especiais
dessas crianças. Materiais e métodos: Desenvolveu-se a
pesquisa qualitativa, segundo o método de caso do tipo
multicaso centrado nos cuidadores. Foi utilizado como fonte
de dados registros institucionais (prontuários), do banco de
dados da pesquisa do projeto CRIANES I (aprovado pelo
CEP da instituição) e banco de dados com familiares de
crianças HIV/ AIDS (também aprovado pelo CEP da institui-
ção). Esses foram transferidos para o genograma e ECO-
MAPA, componente do Modelo Calgary de Avaliação da
Família (MCAF) (WRIGTH & LEAHEY, 2002). A utilização des-
tes instrumentos identifica a composição familiar (interna
e externa) e a participação de cada um, no atendimento às
necessidades de cuidados das CRIANES. Os sujeitos foram
três crianças HIV positivas, em atendimento ambulatorial,
em um Serviço de Atendimento Especializado de um Hos-
pital Público do SUS. Resultados e discussões: A análise
dos dados mostrou que essas crianças estão com idade
entre 5 e 11 anos; são dependentes de três medicamentos
antiretrovirais e outros, profiláticos, para sobreviver; pos-
suem fragilidade clínica (suscetibilidade a infecção reco-
rrente própria da infância, reinternações e doenças
oportunistas típicas da condição de soropositividade). Todas
se infectaram por transmissão vertical relacionada ao fator

materno. Duas foram o caso índice na família, e apenas
uma teve sua condição confirmada no período pós-neona-
tal. Em relação à condição sorológica do núcleo familiar,
todos os casos apresentaram soroconcordância com a mãe
e pelo menos um irmão. A rede de cuidadores e a rede so-
cial de apoio são restritas, o que influencia na qualidade de
vida e de integração social. O número de pessoas que con-
tribuem em casa, com a demanda de cuidados das crian-
ças, é pequeno. Apenas uma criança convive com o pai.
Com relação às outras duas, uma é órfã e a outra tem o
pai desconhecido. Vale ressaltar que as três crianças têm
apenas uma mesma pessoa na família que as acompan-
ham às instituições de saúde. Suas vidas são marcadas
pela visita constante a diversas instituições de saúde. O
acompanhamento da condição sorológica e crescimento e
desenvolvimento ocorre mensalmente em uma mesma ins-
tituição, na qual foi desenvolvido este estudo. No entanto,
devido à fragilidade clínica, essas crianças freqüentemente
apresentam problemas de saúde associados (IRA, vermi-
nose, lesões cutâneas etc). Para resolver tais problemas
que dependem de outros especialistas não encontrados na
instituição cenário, os familiares procuram por encaminha-
mentos dentro do sistema de referência e contra-referência
do SUS, ou até mesmo por conta própria. Foram verificados
o indicio do comprometimento de direitos fundamentais da
criança, como alimentação, moradia, socialização, integri-
dade física, discriminação e acesso à saúde. Considerações
Finais: A conclusão deste estudo é que as CRIANES HIV/
AIDS são frágeis quanto aos aspectos físicos e biológicos,
bem como vulneráveis quanto aos aspectos sociais e cul-
turais. A rede de cuidadores dessas crianças é conformada
por um número pequeno de pessoas da sua própria família
com as quais as crianças mantêm laços de consangüini-
dade ou não; sendo o cuidador feminino o mais visível desta
rede. A estrutura externa da composição familiar dessas
crianças também não é extensa, marcada pela presença
de diversos profissionais de saúde. A instituição de saúde
onde é realizado o acompanhamento do crescimento e des-
envolvimento e da condição sorológica não possui todos os
serviços de assistência que as crianças necessitam, devido
a sua fragilidade clínica. Isso provoca uma lentidão para
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sanar os problemas de saúde que essas crianças freqüen-
temente apresentam, ou até agravamento dos mesmos. No
modelo assistencial estritamente biomédico, não há evi-
dências da participação da enfermagem no processo de
cuidado. Assim, a esperança é que este estudo ao recon-
hecer a composição interna e externa da família, contribua
no trabalho dos profissionais de saúde, para que possam
instruir os sujeitos educandos alvo no processo de cuidado
dessas crianças, diante dos freqüentes problemas de
saúde, sejam problemas típicos da idade ou da condição
sorológica, reduzindo sua fragilidade clínica e favorecendo
a melhora da qualidade de vida. 
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Atualmente, os índices de morbi-mortalidade na população
pediátrica têm sido controlados por meio de diversas es-
tratégias nos diferentes níveis de atenção, mas esta clien-
tela ainda é vulnerável a diversas enfermidades com
etiologia ambiental, social ou econômica. Assim, os servi-
ços de saúde de urgência e emergência pediátrica, inte-
grantes da rede de serviços da saúde, devem estar
preparados, na sua organização estrutural e funcional, para
responder as diferentes necessidades da população in-
fanto-juvenil. Quando uma criança ou adolescente neces-
sita de atendimento de urgência ou emergência as
unidades pré-hospitalares deverão estar preparados para
seu acolhimento com avaliação e classificação de risco. O
acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe
a mudança da relação profissional/usuário e sua rede so-
cial através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários
e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito
e participante ativo no processo de produção da saúde.
Assim, este estudo tem por objetivo avaliar, nas unidades
pré-hospitalares fixa de urgência e emergência, o acolhi-
mento de crianças e adolescentes a partir da percepção
dos seus acompanhantes. A coleta de dados foi realizada
em cinco unidades pré-hospitalares fixas de atendimento
à criança e adolescente, situadas em um município de
médio porte do interior do estado de São Paulo. Utilizamos
na coleta de dados a observação do fluxo dos usuários e
entrevista semi-estruturada com seus acompanhantes. Os
dados foram analisados segundo abordagem qualitativa,
com a técnica de analise de conteúdo. Optamos por não
analisar estatisticamente o material empírico, conforme
preconizado originalmente em análise de conteúdo, mas
realizar uma análise compreensiva dos mesmos, os quais
foram organizados ao redor dos seguintes temas: a estru-
tura de acolhimento e o cuidando de enfermagem a
criança e adolescente em urgência ou emergência. Na ca-
racterização dos quinze acompanhantes observamos que
destes, doze eram mães, um pai, uma avó e uma vizinha.
A idade dos mesmos variou de 19 a 40 anos. Os diagnós-
ticos identificados foram descritos dentro da Classificação
Internacional de Doenças, sendo que a maioria dos casos
correspondia a doenças do aparelho respiratório e os ou-

tros casos foram diversos como do aparelho digestivo e
geniturinário, da pele, do olho, ouvido, causas externas, si-
nais anormais e fatores que influenciaram no estado da
saúde. Na temática a estrutura no acolhimento para crian-
ças e adolescentes, os acompanhantes evidenciaram que
a estrutura física das unidades para atender esta popula-
ção ainda apresenta deficiências, destacando ausência de
manutenção das salas, desconforto pelo calor, bancos in-
adequados produzindo dor das costas, salas de espera
com superpopulação e com adultos e crianças juntos. A
ambiência das unidades tem que ser adequadas para ga-
rantir confortabilidade, condição adequada e biosegurança
no trabalho, proporcionando espaços para encontros e tro-
cas. Na observação das unidades só uma apresenta sala
especial de espera para crianças e adolescentes. Tradicio-
nalmente acolhimento tem sido identificado como uma di-
mensão de espaço, que pode ser a recepção ou um
ambiente confortável, ou como uma ação de triagem ad-
ministrativa. Argumentamos, não entanto, que acolhimento
é um momento de interrelações entre usuário e trabalha-
dores dentro de um cenário social, para nosso caso a uni-
dade pré-hospitalar de urgência e emergência que atende
crianças e adolescentes. Uma outra temática foi cuidado
de enfermagem a criança e adolescente na urgência e
emergência. Observamos que a recepção dos usuários foi
feita pelos funcionários administrativos, em seguida foram
encaminhados para a pré-consulta onde os auxiliares ou
técnicos de enfermagem fizeram o registro da queixa com-
pletando com ações voltadas especialmente ao controle
de peso ou temperatura. É necessária, por parte de enfer-
magem, uma postura de escuta e compromisso em dar
respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário,
de maneira que inclua a capacidade de avaliar riscos para
a tomada de decisão. Os acompanhantes reconheceram
quando a equipe de enfermagem se mostrou atenciosa e
comparam com outros serviços da rede municipal de
saúde e também identificaram quando, nesses momentos
de angustia, a equipe de enfermagem procurou dar solu-
ção a seu problema. A qualificação técnica da equipe de
enfermagem é manifestada pelos atributos e habilidades
relacionais de escuta qualificada, de modo a estabelecer
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interação humanizada, cidadã e solidária com usuários, fa-
miliares e comunidade. O acolhimento perpassa por todos
os encontros que tem o paciente na unidade de saúde no
atendimento de urgência e emergência pediátrica, em um
ambiente social de relacionamento entre usuário e trabal-
hador de enfermagem onde se procura melhorar ou esta-
bilizar a saúde da criança ou adolescente. Porém a
ferramenta de acolhimento com avaliação e classificação
de risco, se constitui numa opção no desenvolvimento da
atenção a esta população no pronto atendimento das uni-
dades pré-hospitalares fixa.
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Trata-se da nota prévia de projeto de Dissertação de Mes-
trado, registrado no Núcleo de Pesquisa em Saúde da
Criança (NUPESC)/DEMI/EEAN/UFRJ do Programa de Pós-
Graduação inserido na Linha de Pesquisa em Saúde da
Criança. O objeto de estudo “as necessidades de mães ado-
lescentes após o nascimento de seu filho com Sífilis con-
gênita”, emergiu da minha experiência assistencial em
maternidade de média complexidade, no Rio de Janeiro, na
qual observei o expressivo quantitativo de adolescentes in-
ternadas para tratamento de seu filho com Sífilis congênita.
Quando ingressei na referida unidade em 1998, a admissão
de gestantes adolescentes na faixa etária de 18 a 21 anos
era fato esporádico. Com o passar do tempo, houve au-
mento desta demanda e a faixa etária diminuiu para 13-
19 anos, sendo necessária a criação de duas enfermarias
para sua assistência. Durante esses anos de convivência
com as mães adolescentes que tiveram filhos com Sífilis
congênita, observei as mais diferentes reações. Algumas
se mostravam ansiosas com a permanência na materni-
dade para tratamento de seu filho, porque se sentiam pre-
sas e almejavam retornar para seu convívio social, o que
significava inclusive o retorno aos bailes funk realizados nos
finais de semana em suas comunidades. Outras se mostra-
vam preocupadas com o momento da administração do
medicamento, para que seu filho não sentisse dor, transfe-
rindo para o profissional de Enfermagem esta responsabi-
lidade. Enquanto, algumas mães necessitavam de diálogo
prévio acerca da importância da administração do medica-
mento para seu filho visando prevenir conseqüências futu-
ras para ele. Em outra ocasião observei que algumas mães
apenas controlavam o horário da administração do medica-
mento, simplesmente, por quererem dormir e sabiam que
caso dormissem antes, seriam acordadas no momento que
o profissional comparecesse em seu leito solicitando a re-
tirada de seu filho do leito para realização do procedimento.
A grande maioria das mães adolescentes não esboçava
nenhum tipo de reação no momento da administração da
medicação em seus filhos, podendo este silêncio traduzir
significados distintos que elas não conseguiam expressar
com palavras. Outro aspecto complicador, por mim obser-
vado, refere-se à determinação do Ministério da Saúde de

que toda mulher cujo filho teve o diagnóstico de sífilis con-
gênita, deve permanecer internada por um período de 14
dias para realização do tratamento segundo protocolo exis-
tente. Porém, aquele filho, por não apresentar nenhuma
sintomatologia que o diferencie dos demais recém nascidos
do alojamento conjunto, é visto por sua mãe como aparen-
temente saudável, o que torna um fator dificultador de seu
entendimento acerca da necessidade da internação de seu
filho. Além disso, receber alta  hospitalar e seu filho não,
porque necessita completar o tratamento é motivo de de-
cepção, culpa e medo. A Sífilis é uma doença infecciosa de
transmissão sexual, caráter sistêmico,  evolução crônica,
notificação compulsória, considerada ainda como um sério
problema de saúde pública e que intercala períodos de agu-
dização e latência. Na gestação requer intervenção ime-
diata, visando reduzir-se ao máximo a possibilidade de
transmissão vertical, pois a infecção fetal dependerá do es-
tágio da doença na gestante, ou seja, quanto mais recente
a infecção materna, mais agentes estarão circulantes, o
que torna mais grave e freqüente o comprometimento fetal.
Caso seja diagnosticada precocemente na gestação, pode-
rão ser evitados transtornos, tais como, aborto, parto pre-
maturo e natimortalidade. O não tratamento de gestantes
portadoras de sífilis pode acarretar sérias conseqüências
para os recém-natos, tais como surdez, problemas neuro-
lógicos, entre outros. No Brasil, estima-se que cerca de 50
mil parturientes tenham o diagnóstico de sífilis, com uma
prevalência de 1,6% o que resulta em aproximadamente
12 mil nascidos vivos com sífilis congênita, considera-se
uma taxa de transmissão vertical de 25%, embora sejam
notificados apenas cerca de 4 mil novos casos ao ano
(BRASIL, 2006). As questões norteadoras do presente es-
tudo são: Quais são as inquietações e necessidades da mãe
adolescente em relação ao nascimento de seu filho com
Sífilis congênita? Os objetivos: Identificar as necessidades
apresentadas por mães adolescentes em relação ao nasci-
mento de seu filho com Sífilis congênita. Analisar as inquie-
tações de mães adolescentes que possuem filhos com
Sífilis congênita para direcionar o cuidado de enfermagem
a partir das necessidades evidenciadas em sua história de
vida. A importância deste estudo está centrada na busca
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de novos conhecimentos que possam contribuir e melhorar
a assistência de saúde às mães adolescentes no aloja-
mento conjunto. Espera-se poder oferecer subsídios para o
ensino de Graduação e Pós-Graduação para o aprimora-
mento da assistência prestada de forma holística e diferen-
ciada a esta clientela, respeitando suas características
peculiares. A metodologia é qualitativa, o método será His-
tória de Vida porque possibilita uma maior aproximação
com os sujeitos, dando-lhes a oportunidade de relatar
aquilo que consideram relevantes em suas vidas. Os sujei-
tos serão as adolescentes que tenham diagnóstico de Sífilis
congênita em tratamento no momento da coleta de dados.
O estudo será aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa,
cumprindo as exigências da Resolução 196/96 do CNS. As
adolescentes que aceitarem participar e cujas mães auto-
rizarem fornecer depoimento serão devidamente esclare-
cidas, assim como suas respectivas responsáveis, através
de prévia leitura e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. O cenário será uma Maternidade Mu-
nicipal do Rio de Janeiro referência no atendimento à ges-
tante adolescente. Os relatos serão obtidos através de
entrevista aberta com a questão norteadora: “Fale-me a
respeito da sua vida que tenha relação com as suas neces-
sidades após o nascimento de seu filho com Sífilis congê-
nita.”Após a transcrição das entrevistas será realizada
análise temática. O referencial teórico fluirá da própria His-
tória de Vida das depoentes.
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A adolescência é uma época de crises, mudanças, readap-
tação do novo corpo e novas atitudes frente à vida. So-
mando isso ao significado da gravidez no ponto de vista
pessoal, social e familiar, compreendemos que a gestação
pode ser um evento difícil. As adolescentes necessitam de
apoio para superar essa fase devido à imaturidade de ra-
cionalizar e enfrentar conseqüências futuras. Existem di-
versos fatores que contribuem para ocorrência de uma
gravidez indesejada na adolescência, entre eles, ausência
de educação social nas escolas e programas de planeja-
mento familiar nos serviços de saúde. A incapacidade e
imaturidade de agir com novas realidades e compromissos
que a gestação e a maternidade exigem da adolescente
podem levar a uma instabilidade emocional evoluindo à de-
pressão pós-parto (DPP), isso caso não encontre apoio da
sociedade e dos profissionais de saúde. A DPP é um distúr-
bio de humor que pode afetar adultas e adolescentes. É um
quadro intermediário entre o “baby blues” e as psicoses
puerperais, tendo sua manifestação entre 4ª e 8ª semana
após o parto, ou ainda dentro de 1 ano. O principal método
para evitá-la é a prevenção, sendo significativo à criação
de novos programas preventivos na rede pública, com in-
tuito de identificar fatores de risco e minimizar prejuízos
causados pela depressão. O objetivo desse trabalho é con-
hecer as características da DPP, sua incidência na adoles-
cência e estratégias de reinserção dessa jovem na
sociedade. O método para realização deste estudo foi pes-
quisa bibliográfica em fontes primárias, secundárias utili-
zando as bases de dados: Scielo, Lilacs, BDENF, revistas
indexadas e sites científicos. A revisão compreendeu o pe-
ríodo entre 1996 e 2006, com utilização dos descritores:
adolescência, gestação, depressão pós-parto e reinserção.
A mãe adolescente está vulnerável a conseqüências adver-
sas decorrentes da maternidade. Além de mudanças físicas
e biológicas, ocorridas não só por conta da fase evolutiva
que está vivendo e também pela gestação, é imposta uma

responsabilidade emocional, psicológica e econômica para
qual não está preparada, dificultando a transição do ser
adolescente ao papel materno, predispondo a crises de en-
frentamento, adaptação e até mesmo a DPP. A maioria dos
estudos refere que a DPP ocorra de 10 a 15% nas mulhe-
res adultas e, nas adolescentes oscila de 25 a 50%, sendo
a variação dos índices de prevalência dependentes de cri-
térios e métodos diagnósticos diversos e das diferenças
econômicas e culturais dos grupos estudados. Trata-se de
um problema de Saúde Pública, afetando tanto a mãe
quanto o desenvolvimento do bebê. Dentre as característi-
cas da DPP estão: desânimo persistente, sentimentos de
culpa, idéias suicidas, temor de machucar o filho, diminui-
ção do nível de funcionamento mental, irritabilidade, senti-
mentos de desamparo, alterações alimentares e de sono. O
diagnóstico nem sempre é fácil e inequívoco, diversos fa-
tores estão associados à sua etiologia, sendo citados os re-
lacionados ao recém-nascido (prematuridade,  intercorrências
neonatais); fatores sócio-culturais (morte de familiares, de-
cepções na vida); fatores físicos da mãe (modificações hor-
monais, antecedentes psiquiátricos); gravidez não
planejada/desejada. Todo ciclo gravídico puerperal é consi-
derado período de risco para o psiquismo devido a intensi-
dade da experiência vivida. Quando a gestante é
adolescente, torna-se relevante que os cuidados sejam in-
tensos. Estudos demostram que o nível de sofrimento psí-
quico é mais intenso nas adolescentes que apresentam
relação familiar ruim e características sócio-demográficas
e psicossociais menos favoráveis. O atendimento pré-natal
realizado pela equipe multiprofissional revela ser excelente
oportunidade para prevenir, detectar e tratar transtornos
afetivos das gestantes. O tratamento da DPP abrange tera-
pia medicamentosa, acompanhamento psicológico, psiquiá-
trico, além do cuidado social. A reinserção ao convívio social
desta jovem é fundamental para efetividade do processo
de reabilitação. A gestante adolescente pode em determi-
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nadas situações possuir uma maior tendência ao isola-
mento, seja por pressões familiares e sociais ou devido ao
comportamento típico da adolescência. Trazer essa jovem
ao convívio social, incentivando demonstrar seus
medos/sentimentos pode constituir uma forma de interven-
ção evitando situações de isolamento/exclusão. Criar con-
dições favoráveis para jovem aceitar e entender sua
situação ajuda na reinserção, como, participação em grupos
de gestantes e terapia de grupos. Portanto, baseado na li-
teratura pesquisada verificou-se que alguns aspectos psi-
cológicos, como baixa auto-estima, ausência de apoio
familiar, discriminação da sociedade, presença de sintomas
depressivos, exercem, na maioria dos casos, grande in-
fluência na constituição das relações da gestante/puér-
pera/adolescente com o meio sócio-familiar que convive e
com seu bebê. Contudo, dentre os estudos pesquisados
não foi encontrado consenso no comparativo de aumento
da incidência de DPP com relação à gestação na adoles-
cência, nem todos revelam um número maior de dificulda-
des psicológicas em grávidas adolescentes. A variável
determinante nos parece ser a situação psicoeconômicaso-
cial. A adolescente durante período gestacional necessita
de cuidado pré-natal direcionado a atender o momento de
crise que passa,favorecendo a vivência desse processo de
forma prazerosa e equilibrada. Assim, o cuidado psicológico
é fundamental desde o início da gestação, que tem como
objetivo fazer a gestante compreender sua situação e des-
envolver estratégias de enfrentamento. Neste caso, o papel
do enfermeiro é uma intervenção mais humana e harmônica,
devendo proporcionar atendimento voltado aos sentimentos,
percepções e vivências que, inconscientemente, interferem
na manutenção da saúde mental materna, demonstrando
assim como enfrentar as crises da maneira mais saudável
possível e estando sempre atento às condições psicoeco-
nômicasociais dessa jovem e sua vulnerabilidade. 
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INTRODUÇÃO: O vírus varicela-zoster pertence ao grupo
herpes, capaz de causar duas entidades clínicas: a vari-
cela e o herpes zoster como reativação do vírus. O vírus
pode ficar latente sem manifestação clínica por muitos
anos. Após a varicela, algumas pessoas não desenvolvem
imunidade total ao vírus que permanece latente em gân-
glios. Quando encontra condições de se desenvolver o
vírus reativa-se e chega à pele por meio dos nervos co-
rrespondentes ao gânglio. Acomete homens e mulheres,
sendo mais freqüente na idade adulta e nos idosos. O
surgimento do herpes zoster pode ser um indicativo de
uma baixa imunidade. Cerca de 15% das crianças com
leucemias irão manifestar a doença e raramente desen-
volverão quadro dolorosos com neuralgia pós herpética
de difícil tratamento, podendo permanecer por meses ou
anos após o final do quadro cutâneo O surgimento do
herpes zoster pode ser um indicativo de uma baixa imu-
nidade. Antes do surgimento das lesões na pele, ocorrem
no local, sintomas dolorosos ou parestésicos, com sen-
sibilidade na pele devido à inflamação do nervo.O cura-
tivo adequado favorece esse processo. A necessidade ou
escolha de um tratamento para a ferida depende da etio-
patogenia, dos fatores locais e sistêmicos. Age promo-
vendo a manutenção da umidade da ferida. É de fácil
aplicação, permite a movimentação do paciente sem a
ruptura ou deslocamento da película e fornece a inspe-
ção direta por parte dos profissionais e também dos pa-
cientes e familiares e o alívio da dor. MÉTODO: Utilização
da película transparente de hemicelulose em uma criança
com diagnóstico das lesões superficiais co herpes zors-
ter, M.A.F.J, 15 anos com leucemia, que foi atendido no
ambulatório de oncologia de um Hospital Infantil Estadual
na Cidade de São Paulo,  com perda da espessura da
pele com comprometimento total da epiderme e parcial

da derme, acometendo aproximadamente 50% da região
glútea, 80% da região posto-lateral da coxa e do pé, as-
sociada a eritema ao redor dessas feridas, bordas irregu-
lares, com algumas áreas enegrecidas e sem sinais de
sangramento e de infecção. A película biológica derivada
da cana-de-açúcar elaborada a partir de um processo
biotecnológico onde um meio de cultura de microorganis-
mos biológicos, o acetobacter xylinum sintetiza a hemi-
celulose pura. É transparente e semipermeável,
proporciona permeabilidade seletiva, troca gasosa, eva-
poração de água e impede a entrada de fluidos e micro-
organismos. Age promovendo a manutenção da umidade
da ferida. É de fácil aplicação, permite a movimentação
do cliente sem a ruptura ou deslocamento da película e
fornece a inspeção direta e o alívio da dor. Resultado A
película de hemicelulose apresenta pequenos orifícios,
que facilitou a drenagem e a adesão da película na pele
da criança.Permaneceu na pele por vários dias sem ne-
cessidade de retirá-lo. O procedimento foi realizado dia-
riamente com técnica asséptica, até a alta do paciente no
20° PO. Após a alta o curativo foi realizado no ambula-
tório uma vez por semana até a cicatrização total das le-
sões. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O curativo de
hemicelulose derivado de cana de açúcar foi um recurso
viável, auxiliando na reepitalização da ferida, promovendo
total restabelecimento da superfície epitelial das lesões
de um paciente com leucemia, imunodeprimido com her-
pes zoster. A conduta em parceria da equipe multidisci-
plinar durante o tratamento do paciente favorece a uma
melhor evolução do quadro e um menor tempo de inter-
nação, devido à cumplicidade e a doação de cada mem-
bro da equipe interagindo com o paciente e família,
proporcionando um retorno as suas atividades diárias no
ambiente familiar. 

LESÃO CAUSADA POR HERPES ZOSTER EM UM 
ADOLESCENTE COM LEUCEMIA – UMA ALTERNATIVA 

DE CURATIVO COM A PELÍCULA DE HEMICELULOSE

BENAIA CÂNDIDA ALVES1
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INTRODUÇÃO: Neste estudo investigamos a prevalência dos
microrganismos multiresistentes (MMR) na enfermaria do
NESA, buscando estas informações na CCIH (Comissão de
controle da infecções hospitalares). As doenças infecto-
contagiosas decorrem da agressão direta ou indireta  de
um agente infeccioso existente ou inexistente na microbiota
do hospedeiro. Desta forma, com relação  as peculiaridades
das doenças infecto-contagiosas podemos destacar: Que
os agentes que causam a doença possuem um poder de vi-
rulência suficiente para iniciar um processo infeccioso em
hospedeiro.Não são causadas por microrganismos que
constituem a microbiota normal do hospedeiro. São cons-
tituídas por contato do agente com o hospedeiro no meio
externo. Sua prevenção se baseia na possibilidade de evitar
o contato do hospedeiro com o agente infeccioso, pela imu-
nização do hospedeiro ou pela destruição do agente infec-
cioso através de medicamento, ou esterilização de fômites.
A historia vem nos mostrando que as infecções hospitalares
(IHs) existem desde que existem os hospitais e só no século
XIX esta questão foi colocada em pauta e mais considerada
pelos profissionais de saúde. Sendo assim, Martins (2001,
p. 3-10) destaca Phillips Semmelweis como precursor da
lavagem das mãos com “água clorada” em 1847, com re-
dução considerável da mortalidade materna em 1856. Ele
relata também como marco da enfermagem – Florence
Ninghtingale que padronizou e introduziu a higiene e lim-
peza hospitalar, diminuindo a mortalidade dos soldados da
guerra da Criméia para índices baixíssimos.  Inicialmente
temos como questões norteadoras: qual a prevalência da
ocorrência de infecção por MMR(microrganismos multire-
sistentes) nesta clínica? A partir daí apontamos como objeto
de estudo: Estudar a prevalência de MMR entre pacientes
internados no ambiente hospitalar, tendo como OBJETIVOS:
investigar a prevalência de infecções por MMR entre pa-
cientes internados na enfermaria do NESA. METODOLOGIA:
tratou-se de um estudo não experimental, descritivo com
abordagem quantitativa centrado na epidemiologia das in-
fecções hospitalares. Interesse Pelo Tema O tema infecção
hospitalar me chama a atenção desde os primeiros perío-
dos da minha vida acadêmica quando tivemos a oportuni-
dade de participar de alguns eventos que despertaram

ainda mais a nossa curiosidade neste assunto. Tal aproxi-
mação foi confirmada em uma oportunidade, durante um
período de meses, quando foi possível obter um estágio em
uma empresa que lida com higiene hospitalar, mantendo
contatos muito próximos às Comissões de Controle de In-
fecção Hospitalar (CCIH) dos hospitais que terceirizavam
aquele serviço. Diante disso foi possível perceber a impor-
tância da prevenção das IHs, fato este que nos motivou a
buscar mais informações, levando-nos à pesquisa cientí-
fica, nesta temática concorrendo com um projeto de inicia-
ção científica na Universidade Gama Filho. Neste ano o
projeto foi aprovado e se iniciou uma investigação na qual
alicerçamos também a monografia de conclusão do Curso
de Graduação em Enfermagem. Concluindo a graduação,
prestei concurso para Residência em enfermagem com ên-
fase em saúde do Adolescente. E quis investigar as ques-
tões de infecção hospital no NESA( Núcleo de Estudos de
Saúde do Adolescente), que se constitui de Três atenções
– a Primaria que se localiza na Policlínica Piquet Carneiro,
onde são feitas ações básicas de saúde para o adolescente.
A Secundária, que é somente atendimento ambulatorial,
consultas e procedimentos de baixa comprexidade, como
administração de medicamentos e curativos, nebulização e
etc. Já na Atenção Tercearia que  se configura a enfermaria
– São internações de pacientes crônicos, hematológicos,
cirúrgicos e outros procedimentos mais complexos.  A
opção pela clínica acima citada se deu pelo fato de nelas in-
ternarem-se pacientes adolescentes de 12 a 19 anos 11
meses e 29 dias na sua maioria crônicos com diferentes
patologias que requerem múltiplas internações.  A coleta
dos dados se deu com a busca de dados  coletados via re-
latório da prevalência mensal, que é feita nesta Unidade, e
foi coletado retirando-se uma média de um período, no qual
se deu de janeiro de 2005 a julho de 2006, investigação
nos relatórios da CCIH  para saber qual é a prevalência dos
microrganismos multiresistentes que estes registraram
nesta clinica do hospital, conforme o calculo da prevalência
foi de 18.75.   Este gráfico nos mostra que houve 03 mi-
crorganismos multiresistentes, conforme mostra o gráfico
acima, conforme critérios da CCIH de Hospital, sendo que
no ano de 2005 especificamente no mês de outubro houve

INVESTIGANDO A PREVALENCIA DOS 
MICRORGANISMOS MULTIRESISTENTES 

NA ENFERMARIA DO NESA
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o aparecimento de 02 microrganismos multiresistentes – a
Enterobacter cloace uma no sangue e outra na urina, o
crescimento do S. aureus no mês de setembro deste
mesmo ano. O interessante é que embora tenham sido três
bactérias diferentes, houve um aparecimento de forma
crescente. Podemos observar no gráfico que houve o cres-
cimento de vários microrganismos no período estudado,
que não se mostraram multiresistentes, conforme critério
estabelecido pela CCIH da Unidade estudada. Assim con-
forme mostra o gráfico de janeiro de 2005 a julho de 2006
cresceram 01 amostra de Acinetobacter ssp, 03 de Staphy-
lococcus aureus, 01 de Citrobacter freundii, 04 de Esche-
richia coli, 01 Klebisiella pneumoniae, 02 de Psedomonas
aeroginasa, 01 de enterobacter cloace, em diferentes mo-
mentos (meses), algumas bactérias se repetiram, outras
não. Trabalhar a questão das infecções hospitalares requer
um estudo multidisciplinar que pode agregar diversas áreas
de conhecimento cientifico como a epidemiologia que es-
tuda o processo saúde-doença, os fatores determinantes,
que fornece indicadores para planejamento e avaliação das
ações; a microbiologia é responsável pela  analise de dados
laboratoriais e a enfermagem que lida com o agir científico,
sistematizando suas ações para melhor atendimento do pa-
ciente, que é sua clientela.SUGESTOES:Sugerimos que em-
bora o aparecimento de microrganismos no NESA, não
tenha sido tão acentuado num período de ano e meio, com
o aparecimento de 16 (dezesseis) microrganismos, sendo
apenas 03(três) multiresistentes, conforme critérios elabo-
rados pela CCIH da Unidade. Acreditamos que é importante

se avaliar a prevalência desta Unidade mesmo que anual-
mente para  que se façam comparações com anos anterio-
res  para se formar um perfil do que aparece e cresce
enquanto microrganismo; quantos se tornaram multiresis-
tentes ou não, e a quais drogas a serem utilizadas. Neste
sentido é importante que se realize anualmente esta preva-
lência; pois ira aparecer o perfil da Unidade. E ao se, des-
crever o crescimento dos germes no decorrer dum período,
pode-se observar se apareceu mais de uma espécie ou não
num determinado mês, quais foram as mais freqüentes, ou
até mesmo se não houve o crescimento destas. Com o per-
fil anual bacteriológico da Unidade para se criar estratégias
de prevenir, controlar ou diminuir o numero de microrga-
nismos -  e caso ocorra um aumento no crescimento bac-
teriano pode-se formular ações preventivas tendo também
base para avaliação da racionalização de antibióticos e an-
timicrobianos. 
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Este trabalho trata das representações sociais de adoles-
centes não grávidas a cerca da gravidez nesta etapa do
crescimento e desenvolvimento humano. Na sociedade
contemporânea existe uma tendência de preconizar a dis-
cussão sobre gravidez na adolescência, a partir de uma
ótica de que esta gestação é sempre indesejada pela ado-
lescente (SOUZA, 2002). Esta abordagem acaba por dire-
cionar grande parte das investigações para a clientela que
está vivenciando ou já vivenciou uma gravidez. Há uma
certa negligência com relação à regulação da fertilidade
das adolescentes que convivem com a possibilidade de
uma gravidez seja de maneira sigilosa/pseudo-sigilosa ou
não. O hiato que se evidencia é o enfoque na adolescente
que não está grávida; porém, vive essa possibilidade em
seu contexto biopsicossocial. Tal ponto de partida para a
discussão desta temática se faz relevante uma vez que o
conhecimento prático das adolescentes sobre a gravidez
nesta etapa da vida também orientam as suas ações e dão
sentido à sua vida cotidiana no que tange aos aspectos
correlatos a uma gravidez incidindo na adolescência. A
problemática ora descrita, o convívio com a clientela ado-
lescente e o contato com a literatura disponível sobre o
assunto subsidiaram em mim novas inquietações e me im-
pulsionaram na elaboração deste estudo cujo objeto é a
representação social das adolescentes não grávidas sobre
o fenômeno gravidez na adolescência. Seu objetivo norte-
ador foi: apreender o conteúdo e estrutura das represen-
tações sociais acerca da gravidez na adolescência, sob a
ótica das próprias adolescentes. Como metodologia, optou-
se pela abordagem qualitativa na perspectiva da Teoria das
Representações Sociais de Serge Moscovici. Os sujeitos
foram quarenta adolescentes do sexo feminino, que nunca
tenham vivenciado uma gestação a termo, não tenham fil-
hos, não estejam grávidas ou tentando engravidar e que
convivam com a possibilidade da gravidez. Para evitar am-
bigüidades, apoiou-se nos saberes compartilhados pelas
próprias adolescentes ao inferirem que a possibilidade da
gravidez relaciona-se com a iniciação sexual, independen-

temente do caráter esporádico ou não vigente na vida se-
xual desta adolescente. Sant’Anna e Coates (2001) tam-
bém corroboram com esta prerrogativa ao citarem que a
possibilidade da gravidez é uma conseqüência imediata da
atividade sexual da adolescente que cada vez tem se ini-
ciado mais precocemente. Utilizou-se como cenário de es-
tudo unidades escolares de ensino fundamental e/ou
médio de âmbito privado e público localizadas na cidade do
Rio de Janeiro. Inicialmente, foi utilizado um questionário
elaborado com o propósito de caracterizar os sujeitos e
fornecer subsídios relevantes para a melhor compreensão
de suas representações sobre a gravidez. Em seguida, tra-
çou-se o perfil sócio-econômico-demográfico das adoles-
centes. Para a etapa de coleta de dados utilizou-se técnica
expressiva de produção estética e entrevista semi-estrutu-
rada. As informações provenientes do material foram tra-
tadas segundo a análise de conteúdo temático de Bardin.
Os resultados obtidos apontam pólos opostos de condicio-
nantes da representação do objeto social gravidez na ado-
lescência, ou seja, seus aspectos favoráveis e
desfavoráveis. Assim, as adolescentes representam a gra-
videz incidindo nesta etapa de suas vidas enquanto mu-
dança geradora de responsabilidades. Também referem a
adolescência como não sendo a idade ideal para vivenciar
esse momento. No entanto, entendem que a gravidez é um
destino inexorável para toda mulher e que nem sempre
pode ser controlada. Pode-se observar que a representa-
ção da gravidez teve uma ligação direta com o nível sócio-
econômico: as adolescentes mais favorecidas acreditam
que a gravidez nessa fase seria um destruidor de planos
futuros de estudo e trabalho. Em contrapartida, segmento
oposto representou a gestação como identidade “natural
do feminino. Tais evidências denotam a necessidade dos
profissionais de saúde atentarem para a diversidade de
pertenças sociais-culturais-econômicas. Assim, proporcio-
narão para a adolescente maior autonomia na escolha do
momento da gravidez e a garantia dos direitos sexuais e
reprodutivos desta clientela.

ADOLESCENTES NÃO GRAVIDAS E SUAS REPRESENTAÇÕES 
A CERCA DA GRAVIDEZ INCIDINDO NA ADOLESCÊNCIA: 

UMA CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM
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Trata-se de um ensaio epidemiológico acerca da situação
dos adolescentes frente aos fatores de riscos para doença
coronariana e sua relação com os prováveis diagnósticos de
enfermagem baseados na taxonomia II da North American
Nurse Association (NANDA). As doenças cardiovasculares
fazem parte do grupo de doenças que causam a maior des-
pesa em assistência médica. Não obstante de serem recon-
hecidas como relevante causa de mortalidade nas grandes
metrópoles desde o período pós-guerra, as doenças cardio-
vasculares ainda não se inseriram na agenda das atividades
da saúde pública brasileira. Hoje em dia, sabemos que muito
cedo se inicia o processo de depósitos de gordura nas co-
ronárias que irão, no futuro, levar à obstrução destas. Por
outro lado, os adolescentes tendem a viver o presente, não
se importando para as conseqüências que os hábitos ali-
mentares podem gerar. A questão é que eles se modificam,
e muito rapidamente. Em geral, podemos considerar que
tais hábitos estão relacionados à situação socioeconômica
cultural da população, refletindo o desconhecimento das
pessoas em relação às implicações que isso pode trazer
para sua saúde ainda nos dias atuais e também em sua vida
adulta. Neste sentido, objetivamos neste estudo identificar a
presença de fatores de risco para doença coronariana em
adolescentes do ensino médio de uma instituição pública;
descrever na população estudada a prevalência de fatores
de risco para doença coronariana e discutir o(s) provável(is)
diagnóstico(s) de enfermagem à luz dos fatores de risco
mais prevalentes para doença coronariana apresentados
pelos adolescentes. Consiste num estudo observacional,
transversal, cuja população estudada foi a de adolescentes,
estudantes do ensino médio de uma instituição de ensino
público do município do Rio de Janeiro. A amostra foi cons-
tituída arbitrariamente por 204 estudantes no período de co-
leta de dados, entre outubro de 2006 a abril de 2007, na
faixa etária entre 14 a 19 anos. A pesquisa foi submetida à
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de

Assis-UFRJ e autorizada pela Secretaria de Educação do Es-
tado. A coleta de dados foi feita com a aplicação do teste de
risco coronariano, que refere-se ao formulário recomendado
pela American Heart Association – AHA. O tratamento dos
dados foi feito através de programa software EpiInfo utili-
zando-se a planilha de Excell. Os resultados foram apresen-
tados em tabelas e gráficos. Podemos concluir que os
fatores de risco, em especial o peso acima do ideal, a his-
tória familiar e a inatividade física, são importantes para o
desenvolvimento das doenças cardiovasculares na vida fu-
tura dos adolescentes investigados neste estudo. Em relação
aos prováveis diagnósticos de enfermagem relacionados aos
fatores de risco mais prevalentes no grupo de adolescentes,
não foi possível uma identificação precisa entre os proble-
mas identificados e os diagnósticos estabelecidos pela
NANDA, sendo apresentados como os diagnósticos mais
prováveis a nutrição alterada: mais do que as necessidades
corporais; déficit de conhecimento; manutenção da saúde
alterada e risco para desenvolvimento alterado. Os resulta-
dos encontrados possibilitam, no grupo de adolescentes es-
tudados, a adoção de estratégias de educação e saúde, que
permitam aos jovens discutir as questões de promoção de
saúde e prevenção de doenças futuras, decorrentes da pre-
sença de fatores de risco desde idades precoces, bem como
a adoção de medidas de saúde que intervenham, urgente-
mente, no perfil identificado. O perfil de risco aqui demons-
trado permite ainda que as ações pertinentes do enfermeiro
possam privilegiar programas de orientação quanto à ativi-
dade física e controle de peso para os adolescentes do en-
sino médio, considerando serem estes, no momento, aos
fatores de risco de maior prevalência, além do fator relacio-
nado à história familiar positiva. Diante dos resultados apre-
sentados, recomendamos como reflexões e metas que os
enfermeiros coloquem na pauta de discussão de sua prática,
melhor rotina para intervenção diagnóstica e prevenção de
comprometimentos e agravos à saúde relacionados aos fa-
tores de risco para doenças cardiovasculares.

FATORES DE RISCO CORONARIANO EM ADOLESCENTES: 
PROVÁVEIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

A PARTIR DE UM ENSAIO EPIDEMIOLÓGICO
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INTRODUÇÃO: Com a organização da atenção à saúde do
adolescente no Brasil, em nível nacional e local, desde a
implantação do Programa de Saúde do Adolescente (PRO-
SAD), as enfermeiras têm tido oportunidade de realizar
atendimentos de saúde a um grande número de adoles-
centes através da consulta de enfermagem. Este momento
é fundamental para uma escuta sensível, visando oportuni-
zar orientações acerca de suas dúvidas e estabelecer um
vínculo de confiança com esse seguimento populacional.
Segundo Castro, apud JAVORSKI (1993), a consulta de en-
fermagem teve sua origem na pós–consulta realizada pela
enfermeira aos clientes atendidos em programas de saúde
governamentais, e sua implantação ocorreu ao longo do
desenvolvimento histórico da Enfermagem, culminando
com a resolução n.º 159/92 do Conselho Federal de En-
fermagem, que dita normas e requisitos para sua opera-
cionalização. A Consulta de Enfermagem pode ser
entendida como direcionadora da atuação da enfermeira
em sua prática ambulatorial ao cliente, estando fundamen-
tada nos princípios da cientificidade e sistematização das
ações desenvolvidas. A Consulta de Enfermagem pode ser
definida como uma atividade prestada diretamente ao
cliente, por meio da qual são identificados problemas de
saúde-doença, e implementadas condutas de enfermagem
que contribuam à promoção, proteção, recuperação ou re-
abilitação do paciente. Para a sua realização pressupõe a
entrevista, o exame físico, o estabelecimento do diagnóstico
de enfermagem e a prescrição de cuidados de enferma-
gem. Assim, a enfermeira adotará medidas para resolutivi-
dade própria, ou para encaminhamento ao profissional ou
serviço competente, no caso de a intervenção fugir ao seu
âmbito de atuação. Por determinação do Conselho Federal
de Enfermagem e segundo a Lei 7.498, de 25 de junho de
1986, foi obtido respaldo legal para o desenvolvimento da
Consulta de Enfermagem, entendida, no caso, como uma
atividade privativa da enfermeira, definida como aquela
ação que somente pode ser executada por ela, sem possi-
bilidade de delegação a outro membro da equipe de enfer-
magem (Maciel e Araújo, 2002). Lembrando que a consulta

de enfermagem se dá, rotineiramente, entre o profissional
e o cliente, em interação face a face, podemos considerá-
la como um espaço de interlocução que ocorre entre
ambos.  Partindo desses pressupostos consideramos que
através da consulta de enfermagem, os adolescentes por-
tadores de doenças reumatológicas atendidos na clínica de
reumatologia da Atenção Secundária do Núcleo de Estudos
da Saúde do Adolescente (NESA), serão beneficiados com
este tipo de abordagem, pois terão oportunidade de expor
suas dúvidas relacionadas ao processo de adoecimento e
ao tratamento; e aos profissionais da equipe multidisciplinar
será possibilitado a criação de um banco de dados refe-
rentes à essa clientela, favorecendo identificação de seus
hábitos de saúde e o seu perfil, enquanto público a ser
atendido. Acreditamos que a criação de banco de dados vai
favorecer a qualidade da informação para que os profissio-
nais possam desenvolver um atendimento voltado especi-
ficamente as suas necessidades.  OBJETIVOS: Implementar
a consulta de enfermagem para os adolescentes portadores
de doenças reumatológicas e caracterizar o perfil dessa
clientela. METODOLOGIA: Este é um estudo exploratório,
descritivo, que se encontra em processo de desenvolvi-
mento. De acordo com Lakatos e Marconi (2001), a docu-
mentação direta constitui-se, em geral, no levantamento de
dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem.  Se-
gundo os autores supracitados, a pesquisa de campo é
aquela utilizada com o objetivo de obter informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema (questão) a ser re-
solvido, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou
ainda, descobrir novos fenômenos ou relações entre eles.
Para Lakatos e Marconi (2001), as pesquisas de campo di-
videm-se em três grandes grupos: quantitativo-descritivos,
exploratórios e experimentais. Embasada nessa descrição
e pelo tipo de pesquisa a ser desenvolvido, o tipo mais ade-
quado ao presente estudo é o exploratório. Ou seja, uma
investigação empírica, cujo objetivo é a formulação de
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desen-
volver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador
com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de
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uma pesquisa futura mais precisa e tornar mais claros os
conceitos ou modificá-los. A participação dos adolescentes
no estudo será precedida da assinatura do termo de con-
sentimento livre esclarecido por ele e por seu responsável,
respeitando-se as normas éticas e legais referentes às pes-
quisas com seres humanos, da resolução 196/96 do Con-
selho Nacional de Saúde. A identificação dos participantes
será feita mediante a utilização de pseudônimos, para res-
guardar o anonimato dos mesmos (BRASIL, 1996). O cená-
rio é o ambulatório da Atenção Secundária, do Núcleo de
Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) que se encontra
anexo ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os sujeitos da
pesquisa são os adolescentes portadores de doenças reu-
matológicas, na faixa etária de 12 a 20 anos, matriculados
na clínica de reumatologia dessa instituição de saúde. Para
tanto, foi elaborado um instrumento de coleta de dados in-
cluindo perfil sócio-econômico, exame físico e questões re-
lativas à vida e ao convívio do adolescente com a doença
crônica. RESULTADOS: Com base nas atividades de con-
sulta, esperamos estabelecer um maior vínculo com nossos
clientes, desenvolver uma relação terapêutica que favoreça
sua adesão ao tratamento, além de criar um banco de
dados com informações sobre o cotidiano dos adolescentes
portadores de doenças reumatológicas. CONCLUSÕES:
Acreditamos que a consulta de enfermagem poderá otimi-
zar a assistência ao adolescente portador de doença reu-
matológica e a troca entre os profissionais, a fim de que
possam desenvolver um atendimento direcionado às de-
mandas desse seguimento populacional. 
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A insuficiência renal crônica (IRC) é uma síndrome cau-
sada pela perda progressiva e irreversível das funções
renais.  [...] os rins comprometidos não conseguem mais
manter a estrutura química normal dos líquidos corporais
[...] (Whaley, 1999, p.869) Uma das características im-
portantes da doença é sua tendência progressiva espon-
tânea que evolui de forma inexorável para estágios
terminais necessitando de terapia renal de substituição,
diálise ou transplante. A diálise peritoneal é um método
que utiliza o peritônio como membrana semipermeável
objetivando manter o cliente portador de IRC sem sinto-
mas por meio da reposição parcial da função desempen-
hada pelos rins saudáveis. A adolescência é um período
da vida humana onde ocorrem profundas mudanças
biopsico sociais “Processo biológico que busca o amadu-
recimento da personalidade, a identidade, a capacidade
de abstração e, como resultado disso tudo, a adaptação
harmônica ao ambiente familiar e comunitário. É um pro-
cesso heterogêneo com ampla variação individual que
depende da interação de fatores biogenéticos e das in-
fluencias ambientais (Murahovschi, 2006, p783)”. Na
visão psicanalítica o sujeito adolescente é abordado em
outros processos onde não só o biológico é o referencial
de mudança, como os processos de luto, ou seja, as per-
das tais como da infância, dos pais, do corpo infantil, o
encontro com o sexo. Freud em Ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade refere que a vida sexual infantil pré-deter-
mina o jogo das transformações presentes na puberdade.
OBJETIVO: Desvelar o universo psicossocial dos adoles-
centes portadores de insuficiência renal crônica usuários
de Diálise Peritoneal Ambulatorial Continua-CAPD de
uma instituição hospitalar na cidade de Floranopolis/SC.
METODOLOGIA A metodologia utilizada foi uma aborda-
gem qualitativa descritiva, que segundo Minayo (1994),
caracteriza-se por se preocupar com a realidade que não

pode ser quantificada e por aprofundar-se no mundo dos
significados das ações e relações humanas. A coleta de
dados foi através de entrevistas semi-estruturadas. Os
sujeitos da pesquisa faziam parte de um grupo de 20 pa-
cientes em programa de diálise peritoneal de um ambu-
latório de nefrologia na cidade de Florianopolis/SC. A
amostra compreendeu 9 adolescentes com idade média
entre 13-16 anos sendo 5 meninas e 4 meninos, todos
freqüentando escola. Os critérios de inclusão foi a faixa
etária e estar participando do Programa de CAPD por um
período mínimo de um ano. ANÁLISE: O controle, e su-
cesso do tratamento baseiam-se em diálise e medicação.
A informação sobre a doença visando maior conheci-
mento da mesma possibilita um estilo de vida mais fle-
xível na medida em que podemos integrar o universo
psicológico e social do adolescente. O enfoque do estudo
sinaliza que a participação ativa do adolescente e sua fa-
mília são fundamentais para a adesão e sucesso do tra-
tamento. Quando indagados sobre o conhecimento e
expectativas da doença a maioria apresentou conheci-
mento necessário para o auto cuidado sendo que suas
maiores dúvidas e angustias relacionavam-se a: sexua-
lidade, aparência física, redução de tempo para ativida-
des sociais e de lazer. A manifestação da auto imagem
prejudicada foi mais predominante nas meninas. A fre-
qüência escolar demonstrou ser fator positivo por permitir
maior socialização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Lidar com
adolescentes portadores de IRC requer preparo, conhe-
cimento das principais características e compreensão do
comportamento psico-social e sexual para evitar riscos e
preconceitos aos quais eles estão sujeitos pela vulnera-
bilidade de sua faixa etária. O estudo revelou a necessi-
dade da disponibilidade de um espaço nas agendas dos
profissionais para que o adolescente tenha a oportuni-
dade de manifestar suas percepções e sentimentos.
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Esta reflexão surgiu da necessidade do cotidiano de cui-
dado da enfermagem ao adolescente que compartilha o
ambiente pediátrico em função da idade cronológica no
processo de hospitalização, além de suscitar na ação da
enfermagem a busca de ampliar sua capacidade de abor-
dagem desta clientela. A adolescência é o período da vida
humana entre a puberdade e a chamada virilidade. É a
etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta,
marcada por um complexo processo de crescimento e des-
envolvimento biopsicossocial. Fase de transição gradual
entre a infância e a idade adulta, marcada por profundas
transformações biopsicossociais, sem que seja possível de-
terminar o momento do início e do fim. Adolescência é um
momento crucial na vida do homem e constitui a etapa de-
cisiva e final do processo de desprendimento do ser hu-
mano de seus pais. Este processo atravessa três momentos
fundamentais: o primeiro é o nascimento, o segundo a den-
tição, a marcha e a eclosão da genitalidade, o terceiro mo-
mento aparece na adolescência. De acordo com as mais
importantes instituições que protegem e refletem sobre os
cuidados civis ao adolescente como a OMS, o ECA, o Có-
digo Civil e Serviços de Saúde como a Sociedade Brasileira
de Pediatria Médica e de Enfermagem, há diversas defini-
ções para a idade de início e término da adolescência, isto
acaba por confundir as diretrizes dos serviços e, portanto
inviabilizando a construção de políticas públicas de saúde
e a abordagem que a enfermagem precisa aprender. É o
período da vida humana entre a puberdade e a virilidade
(dos 14 aos 25 anos). É a etapa da vida compreendida entre
a infância e a fase adulta, marcada por um complexo pro-
cesso de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial.
A fase de transição gradual entre a infância e a idade
adulta, marcada por profundas transformações biopsicos-
sociais, sem que seja possível determinar o momento do in-
ício e do fim. Existem muitas mudanças nesta fase e
principalmente às alterações físicas e emocionais. Sabe-se

que existe a fase do estirão do crescimento pôndero-esta-
tural, o crescimento puberal é centrípeto, há modificação da
composição corporal e tecido muscular e adiposo; Já o des-
envolvimento cardiorrespiratório recebe um aumento da
força e resistência e o sistema linfóide é o único que involui.
Desenvolvimento das gônadas, órgão de reprodução e ca-
racteres sexuais secundários permitem a distinção entre os
sexos. As meninas apresentam o broto mamário, pêlos pu-
bianos, pêlos axilares e a menarca. Os meninos têm au-
mento testicular, de pêlos pubianos, aumento do pênis e
pêlos axilar-faciais/ bem como as alterações da voz. Em re-
lação aos aspectos emocionais desta fase, é possível iden-
tificar comportamentos comuns desta etapa, sendo
facilmente percebido a perda do corpo infantil, a perda da
identidade infantil, a perda dos pais da infância que sempre
foram os heróis, o pensamento abstrato e a busca de iden-
tidade, autonomia, liberdade. (WONG, 1999). Outros com-
portamentos como a identidade e preferência por grupos
pares, o afastamento dos pais, as alterações de humor e o
início do enamoramento com o sexo oposto também se-
guem esta fase de adolescer. Adolescência é um momento
crucial na vida do homem e constitui a etapa decisiva e final
do processo de desprendimento do ser humano de seus
pais. Este processo atravessa três momentos fundamentais:
o primeiro é o nascimento, o segundo a dentição, a marcha
e a eclosão da genitalidade, o terceiro momento aparece
na adolescência. Logo, como a enfermagem pode gerar
abordagens efetivas no processo de cuidar destes seres
extremamente individuais, cheios de sonhos e apaixonados
pela vida? Como lidar com isto no processo de hospitaliza-
ção em um ambiente compartilhado por crianças em fases
diversas? Para isto é preciso primeiramente que o enfer-
meiro compreenda o processo de adolescer e então buscar
junto do adolescente criar uma maneira agradável e possí-
vel para ambos, adolescente e instituição/enfermagem o
cuidado direcionado para cada etapa da vida. A privacidade,
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a confidencialidade e acordo entre adolescente e cuidador,
o sigilo e código de ética da enfermagem, respeito à auto-
nomia que está exposta ao artigo 17 do Estatuto da Criança
e do Adolescente entre outros, são possibilidades de cui-
dado à esta população. Algumas alterações psicológicas
podem ocorrer neste período, como: perda do corpo infantil
perda da identidade infantil perda dos pais da infância pen-
samento abstrato; busca de identidade, autonomia, liber-
dade. O adolescente precisa ser acolhido pelo serviço de
saúde e não criticado ou recusado, a participação da família
é desejável, o adolescente precisa ser encorajado a envol-
ver a família em sua vida. A ausência dos pais ou respon-
sáveis não impede a consulta ao adolescente, atentando
para as competências por idade. Algumas situações podem
gerar conflito no atendimento do adolescente, principal-
mente nos serviços de emergência, dentre eles: pobreza e
violência, atividade sexual, trabalho do adolescente, pes-
quisa científica, relação cuidador e adolescente, diferença
de atendimento entre adultos, crianças e adolescentes e o
atendimento com a família ou sozinho. O profissional de
saúde precisa estar atento a si mesmo e às suas atitudes,
compartilhar com a equipe conflitos identificados para
maior proteção desta população que sequer possui políticas
públicas de saúde direcionadas a eles. Afastamento pro-
gressivo dos pais; tendência grupal, a superidentificação
em massa; deslocalização temporal, constantes flutuações
de humor; construção da identidade sexual e o enamorar-
se apaixonadamente. Ser adolescente é uma situação es-
pecial, é parte do ciclo de vida onde todos, a família, o
adolescente, os profissionais estão em processo adaptativo
e buscando as melhores maneiras de viver este período.
Para a enfermagem é sempre desafio caminhar junto dos
adolescentes e das famílias em tempos pós-modernos. Há
uma tendência de mudanças no viver do adolescente, o que
ontem foi namorar, hoje é ficar, e assim por diante. Enfim,
cuidar do adolescente e sua família são além de mágico
um prazer que a enfermagem precisa olhar com carinho.
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A violência contra adolescentes nos tempos atuais abrange
vários aspectos nos quais os adolescentes atuam tanto
como vítima quanto agressor, transformando-se em um
problema de saúde pública, a qual vem sofrendo várias
transformações ao decorrer dos anos, atualmente tem es-
tado presente em todas as áreas da vida do ser humano,
nas várias formas de relação, com o mundo das coisas, das
pessoas, do corpo e da mente. Com isso, a violência tornou-
se um produto e ao mesmo tempo produtora desta frag-
mentação, caracterizando-se como uma patologia social,
com aspecto endêmico, contaminando toda a sociedade.
Todo esse processo de naturalização da violência dentro da
sociedade tem influenciado negativamente o processo de
construção dos conceitos das crianças e consequente-
mente dos adolescentes. É certo que o fenômeno da violên-
cia na adolescência ultrapassa as barreiras sócio-
econômicas, atingindo todas as classes sociais. No entanto,
tem sido relacionado à escassez, falta de oportunidade,
perspectiva e reconhecimento perante a sociedade, junta-
mente com os apelos do consumo capitalista. (MINAYO,
2005). O que tem colaborado para que o adolescente entre
nas facilidades financeiras do mundo do crime, contribuindo
com o aumento da morbimortalidade entre adolescente.
Entre as principais causas de morbimortalidade na adoles-
cência estam as causas externas como: abuso de álcool e
drogas; acidentes com arma de fogo, de trânsito, em ativi-
dade recreativa; afogamento; homicídio e suicídio. Nesse
sentido é de extrema relevância o desenvolvimento de pes-
quisas que identifique o número dos adolescentes envolvi-
dos em agressões causadas por arma de fogo, a fim de
que sejam direcionadas estratégias em função da realidade
da população investigada. Objetivo geral: identificar o nú-
mero de adolescentes atendidos no Hospital de Emergência
e Trauma Senador Humberto Lucena, vítimizado por de
arma de fogo, durante o ano de 2006. O estudo é docu-
mental com abordagem quantitativa. A amostra foi com-
posta por 181 prontuários e boletins referente ao período de
01/01/06 a 31/12/06. Os dados foram coletados com o
auxílio de um formulário estruturado entre fevereiro e março
de 2007. Os dados coletados foram analisados a partir de
um software estatístico (Excel for Windows), e após organi-

zados em gráficos e tabelas com valores percentuais e ab-
solutos e discutidos com a literatura pertinente. Os achados
revelaram que dos 769 atendimentos realizados 358, en-
contravam-se na faixa etária entre 10 e 24 anos. Nesse
universo de 358, 50,56% encontrava-se entre 10 e 19
anos, ou seja 181 adolescentes, dos quais, 5 encontrava-
se entre 10-12 anos, entre 13-15 anos haviam 34 e entre
16-19 anos têm-se 142 adolescentes. Um dado importante
a ser destacado é que apesar de ser um pequeno número
de adolescentes atendidos na faixa etária dos 10 aos 12,
nos soa como alerta ou para a precocidade do envelheci-
mento de nossos jovens devido a violência ou a infância
esta sendo invadida do modo grotesco pela violência. Dos
adolescentes investigados, 164 eram do sexo masculino e
17 do sexo feminino. Minayo (1990) ressalta ser esse um
aspecto cultural em que os adolescentes homens adquirem
um comportamento de risco, expondo-se com maior fre-
qüência à violência. Em relação à localização dos ferimen-
tos, a cabeça apresentavam 25 dos casos, o pescoço foi
atingido em 06 casos, o tórax aparece em 42 dos casos, o
abdômen com 52, os membros superiores com 50 e os in-
feriores com 74 e o quadril, glúteo e genitália em 25 dos
casos. Segundo Correa, Weides e Cortes (2001) a gravidade
das lesões tem como alguns de seus principais fatores a
densidade dos tecidos atingidos e a fragmentação, ou seja,
quanto maior a quantidade de líquido de um tecido maior
será a destruição do mesmo, o que coloca a cabeça como
a região que sofre as lesões mais graves, pois, o cérebro é
rico em liquido e revestido totalmente por ossos. Já em re-
lação ao número de disparos que atingiram os adolescen-
tes, 131 foram feridos com um único disparo, 34 com dois
disparos, 8 com três, 2 com quatro e outros 6 com cinco ou
mais disparos. Esse tipo de acidentes tem sido comum
nessa faixa etária, é necessário se ter em mente que um
único disparo pode ocasionar graves seqüelas e até a
morte, principalmente quando há munição de grande cali-
bre ou com chumbo. Considerando as três faixas estuda-
das, no primeiro trimestre do ano de 2006 houve 55 casos,
segundo 38, no terceiro 48 e no quarto 40. Com relação à
procedência foram encontrados pacientes advindos de 31
município do Estado, sendo 92 da capital, João Pessoa, 41
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da área metropolitana de João Pessoa e 46 distribuídos em
25 municípios fora da área metropolitana. O envolvimento
dos adolescentes com arma de fogo vem assumindo di-
mensões sociais alarmantes, tanto no que diz respeito ao
número quanto à precocidade das ocorrências das agres-
sões. Em função disso, temos as questões das armas de
fogo como um problema de saúde pública que tem atingido
todas as pessoas, independente da classe social na qual a
mesma encontra-se inserida. Nesse sentido, faz-se neces-
sária à elaboração e implementação de estratégias, que en-
volva: os pais, os professores, profissionais da saúde e
segurança pública entre outros grupos sociais para agirem
de forma conjunta em prol da saúde dos adolescentes e jo-
vens de nossa sociedade. 
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A Aids é uma manifestação clínica avançada da infecção
pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Atualmente
é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo
devido ao elevado número de casos, alto custo da tera-
pêutica, seqüelas físicas e emocionais e altos índices de
mortalidade. Com o advento da terapia anti-retroviral, a
sobrevida destas pessoas aumentou e desta forma a do-
ença está sendo considerada uma condição crônica. As
condições crônicas caracterizam-se por serem tipicamente
incuráveis, com progressão lenta, as quais podem deixar
seqüelas e impor limitações às funções do indivíduo Desta
forma as crianças com HIV/Aids chegam à fase de ado-
lescência tendo que enfrentar problemas da própria do-
ença como estigma, discriminação, idas freqüentes aos
serviços de saúde e uso continuo de medicações, além
dos problemas específicos desta fase como busca de iden-
tidade pessoal, sexual e afetiva, luta por independência,
dentre outros. Sendo a adolescência uma fase como acima
já citada de conflitos internos e de um amadurecimento
para a vida adulta, estes tendem a aumentar quando a esta
fase associa-se uma condição crônica. A adesão ao trata-
mento é um tema importante, quando se trata de condi-
ções crônicas, pois normalmente nestas situações são
incluídos regimes medicamentosos complexos e com baixa
adesão. No caso da Aids, uma não adesão ao tratamento
com anti-retrovirais traz riscos, como a resistência do vírus
e consequentemente queda de CD4 e aumento da carga
viral, queda da qualidade de vida, infecções oportunistas,
internações, aumentando assim as chances do indivíduo
viver com as marcas imputadas pela Aids no início da epi-
demia, quando reconheciam o “aidético” pela sua aparên-
cia. É necessário que os adolescentes tenham capacidade
cognitiva e organização pessoal, bem como acreditar no
tratamento e no benefício do mesmo. Os jovens podem ter
dificuldade em aderir ao tratamento por uma habilidade
imatura sobre as conseqüências futuras de suas ações e
as complicações que estas podem trazer, por isso é es-
sencial a participação da família no tratamento deles. O
presente estudo tem como objetivo compreender o pro-

cesso de adesão ao tratamento de adolescentes portado-
res de HIV/Aids e identificar as causas que podem levar a
não-adesão. Trata-se de um estudo de natureza descri-
tivo-exploratória e as respostas foram buscadas na abor-
dagem qualitativa devido às características do objeto de
estudo e dos objetivos propostos. Os sujeitos da pesquisa
foram adolescentes com idades entre 12 à 18 anos em
seguimento em uma unidade especializada no tratamento
de doenças infecciosas de um hospital escola do interior
do estado de São Paulo, em uso de terapia anti-retroviral,
que adquiriram o HIV na infância. A coleta de dados foi re-
alizada mediante entrevista semi-estruturada. Numa aná-
lise preliminar observa-se que os adolescentes tem
dificuldade de falar sobre a doença, sendo que este
achado pode ser justificado pela própria fase em que estão
vivendo como pelo fato da doença ainda trazer estigma e
discriminação. A maioria deles não comenta o seu status
sorológico com amigos, vizinhos e parentes, normalmente
orientados pelos pais ou cuidadores, e também comparam
a doença com outras como  diabetes e câncer, que a seu
ver são incuráveis. As adolescentes do sexo feminino têm
mais dificuldade de adesão ao tratamento, citando como
fatores para a não-adesão o fato de a doença ser incurável,
abandonar o tratamento/morrer como os pais, o número de
comprimidos e o sabor desagradável e o estigma e discri-
minação vivenciado por elas quando vizinhos e amigos têm
conhecimento da situação sorológica, sendo o fato mais
comum o isolamento social. Já, os adolescentes do sexo
masculino alegam que aderem ao tratamento para melho-
rarem, não ficarem doentes e “sarar”. Observa-se também
que a família tem papel fundamental na adesão, princi-
palmente quando acompanham o tratamento do paciente
como retornos médicos, e questionam se os adolescen-
tes já tomaram a medicação ou administram a medica-
ção a eles. Estes resultados permitem-nos identificar
aspectos que necessitam de intervenções, como os rela-
cionados aos aspectos psicossociais, educativos, além
de uma maior inserção da família junto ao tratamento
destes adolescentes. 
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A problemática do estudo sustenta-se no fato de que a ado-
lescência é um tema recente nos estudos na área da saúde,
o que também contribui para que a produção científica de
enfermagem relacionada a essa etapa de vida seja uma ati-
vidade relativamente recente a partir dos anos 80. Nesse
sentido, faz-se necessário conferir visibilidade a esses tra-
balhos apontando a prevalência de produções (1990-2005)
que abordam a Educação em Saúde direcionada ao público
adolescente. Tem-se por objetivos identificar as produções
acadêmicas que tratam da Educação em Saúde direciona-
das aos adolescentes, bem como analisar a temática cen-
tral dessas produções. No Brasil, somente a partir da
década de 70, que o adolescente torna-se alvo da assistên-
cia de enfermagem com o advento das primeiras ações pla-
nejadas em saúde. A Constituição Federal de 1988 favorece
ao surgimento de novas demandas no Setor saúde, em es-
pecial com a faixa etária infantil e da adolescência. Tais
questões culminaram na formulação, pelo Ministério da
Saúde, em 1989, do PROSAD – Programa de Saúde do
Adolescente, traçando normas para a implementação na-
cional de uma atenção básica, integral à saúde desse
grupo. O status jurídico desse programa responde a uma
demanda criada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/90), que responsabilizou o Sistema Único de
Saúde (Lei 8.060/90) pela gestão de programas direciona-
dos à saúde da criança e do adolescente. Também desta-
cou o papel do Estado, através do SUS, de garantir o acesso
universal e igualitário às ações e serviços de saúde. No Ar-
tigo 11 do Estatuto, podemos observar a valorização de
ações de cunho educativo com ênfase sobre as questões
diretamente relacionadas à promoção da saúde, que é jus-
tamente o enfoque mais atual da Educação em Saúde. Tal
artigo garante o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
Utilizou-se para a investigação a análise documental, to-
mando como fonte primária de dados os resumos das dis-
sertações e teses de enfermagem que tratam da educação
em saúde relativa à saúde do adolescente. Assim sendo,
justifica-se estudar o período que se inicia em 1990,
quando o Estatuto da Criança e Adolescente, através do
SUS entra em vigor, até o ano de 2005, que se constitui, até

então, no último ano de publicação do catálogo CEPEn da
Associação Brasileira de Enfermagem que divulga as teses
e dissertações de enfermeiros. Buscou-se, assim, entender
as nuances desse período e como as novas propostas pú-
blicas legitimaram a assistência de enfermagem à clientela
adolescente. Os resumos foram levantados do Catálogo de
Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores, produzidos
e organizados pelo Centro de Estudos e Pesquisas em En-
fermagem – CEPEn da Associação Brasileira de Enferma-
gem, contido em CD-ROM e disponível no site
www.aben.com.br da Associação. O levantamento dos re-
sumos deu-se por identificação e busca por descritores que
apontavam para as temáticas - Educação em Saúde e Ado-
lescência e suas variações. Os achados foram organizados
em tabelas, os quadros analíticos documentais, que, sepa-
rados por colunas, traziam como títulos: Ano de defesa, nú-
mero de identificação no Catálogo do CEPEn,
palavras-chaves, autor, título do trabalho, local de apresen-
tação/ defesa, orientador e, tipo de estudo – dissertação
ou tese. Os resultadosapontaram que 45 produções trata-
vam do tema em estudo em um universo de 3788 trabalhos
desenvolvidos por enfermeiros correspondendo a 1,18%
do total. Com relação à distribuição por ano de defesa per-
cebe-se um pico de desenvolvimento de 10 (22%) dos tra-
balhos no ano de 2003. Existe uma lacuna nos anos de
1991, 1992 e 1993 no que se refere à apresentação de
trabalhos da temática Educação em Saúde com a popula-
ção adolescente, tendo em vista que não existe no Catálogo
do CEPEn trabalhos defendidos nestes anos. 80% dos tra-
balhos do estudo são dissertações de Mestrado, e os res-
tantes 20% são teses de doutoramento. 40% dos trabalhos
foram desenvolvidos na Escola de Enfermagem da USP,
33% das teses e dissertações foram desenvolvidas na
EEAN/ UFRJ, EE/UFMG e FE/ UFC, que contribuíram cada
uma com 5 trabalhos nesse período de 15 anos. Os 12 tra-
balhos restantes são distribuídos entre as demais institui-
ções, sendo que a UFRN teve uma representação maior
com quatro trabalhos. Com relação às temáticas de inter-
face temos: Alcoolismo, Amamentação, Auto-cuidado/ Be-
xiga Neurogênica, Auto-cuidado/ Diabetes Melitos,
Auto-medicação, Câncer, Cidadania, Distúrbios Alimentares,

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E ADOLESCÊNCIA - MAPEANDO 
AS INTERFACES EM 15 ANOS DE PRODUÇÃO 
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Drogas, DST/ AIDS, Educação, Educação Sexual, Estratégias
de Atuação, Gravidez na Adolescência, Obesidade, Puerpé-
rio, Saúde Bucal, Saúde do trabalhador, Saúde Mental, Se-
xualidade, Violência e Violência Sexual. Dentro dessas
temáticas os quatro temas mais abordados são, por ordem
decrescente – DST/ AIDS, oito (17%); Sexualidade, seis
(13%) e Gravidez na Adolescência e Educação Sexual, cada
um com quatro trabalhos (8%).  Seguidos a esses temas
vêm produções sobre estratégias de atuação junto a popu-
lação adolescente, três (6%) e educação, dois (4%). Os de-
mais temas aparecem, cada um, com um trabalho. Este
estudo se constituiu em um banco de dados que pode ser
explorado e utilizado como referência para outros trabalhos
na área. Além de demonstrar que outros trabalhos que pri-
vilegiem a população adolescente ainda precisam ser des-
envolvidos tendo em vista que muitas outras demandas têm
surgido com relação à saúde desta clientela. Como a Edu-
cação em Saúde ainda se configura em uma temática em
legitimação enquanto referencial teórico estabelecido, sua
interface com a saúde do adolescente constitui, da mesma
forma, um campo vasto para investigação.
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As conceituações acerca da tecnologia decorrem de di-
ferentes vertentes do pensamento permeadas pela po-
lêmica inerente aos interesses histórico-sociais,
políticos e econômicos de épocas distintas. A crescente
industrialização no pós-guerra possibilitou avanços em
determinadas áreas como da saúde, além da importa-
ção e utilização em grande escala de equipamentos, em
destaque, as incubadoras e os respiradores. A tecnolo-
gia no trabalho em saúde foi classificada em três cate-
gorias: dura (equipamentos tecnológicos); leve dura
(saberes bem estruturados), e leve (relações, produção
de comunicação, de acolhimento, de vinculos e de au-
tonomização). A incorporação da tecnologia no cuidado
das crianças, como uma das facetas da prática da en-
fermeira pediatra deve ser enfocada de maneira crite-
riosa, considerando os valores políticos, econômicos e
sociais a fim de minimizar possíveis efeitos desastrosos,
que possam trazer prejuízos para a saúde de nossas
crianças brasileiras.
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Canada is a highly multicultural multi-ethnic country,
with the highest per capita immigration rate in the world.
When asked what is special about Canada, most Cana-
dians refer to the socialized health care system. Cana-
dians generally value this system, although it has been
facing some challenges over recent years. Each provin-
cial government is responsible for using tax dollars (with
some help from federal government funding) to provide
health care according to the five principals of the Canada
Health Act: (1) Universality of coverage - Province pays
for 100% of hospital and physician services; (2) Porta-
bility of coverage - Province pays for health care costs
when a resident is outside the province or country; (3)
Reasonable accessibility to services - Province ensures
that services are ‘reasonably’ accessible; (4) Compre-
hensiveness of services - Province pays for all ‘medically
necessary’ services provided by doctors or hospitals;
and (5) Public administration - Province is responsible
for administering the health insurance program. Howe-
ver, a number of problems have emerged over the years
in Canadian health care. As health care has evolved, with
more complex services required in the community, ser-
vices not covered by Canada Health Act are managed
differently across provinces. Some provide partial servi-
ces, but these are usually insufficient. Consequently,
more wealthy Canadians or those with private insurance
through their employers are able to obtain private com-
munity services not available to the less fortunate. This
results in  unequal access to: Community services other
than physicians (e.g., home care nursing); Medications
and diagnostic tests for non-hospitalized patients; Social
services (e.g., community psychologists; salary compen-
sation for family caregivers providing care in the home);
Health care services not judged ‘medically necessary’
(e.g., ‘unproven’ therapies such as massage, acupunc-
ture); among others. Thus nurses are employed mainly
by hospitals, although publicly funded as well as private
community services are gradually developing.  Most Ca-
nadian provinces now require a four-year university bac-
calaureate degree as a minimum requirement for
professional licensing. Some areas also accept a 2-3

year college diploma. These programs prepare graduates
for general practice – there is no special academic ‘trai-
ning’ in pediatric nursing. Pediatric teaching is generally
provided by employers, through on-the-job classroom
and clinical instruction. Canadian nursing is closely re-
gulated by law, as in the United States. Every province is
responsible for creating nursing laws that specify the ac-
tivities that nurses are authorized to practice, and proce-
dures to be followed for licensing nurses. These laws
have been increasingly adapted to allow nurses to per-
form more and more complex activities. Nurses with
nurse practitioner training (usually a university masters
degree) are able to perform higher risk interventions as
well legally prescribe treatments.  Nursing is also regu-
lated through codes of ethics, which specify ethical obli-
gations (e.g., respect for confidentiality, informed
consent, justice, etc.) that nurses have toward patients
and society. Additional obligations apply to pediatrics.
For example: treatment decisions should be based on
the child’s best interests; parents are normally respon-
sible for consenting to treatment, although adolescents
are increasingly recognized as autonomous decision-
makers for some matters. Canada’s multiculturalism im-
plies particular challenges for nursing care. Culture
affects patients’ (including children) experience of health
and illness, behaviors, and treatment outcomes. Cultural
differences are further complicated by the challenges of
migration (housing problems, lack of child care assis-
tance, language barriers, economic stress, loss of com-
munity social systems, among others). Culturally
competent care, promoted through newly emerging pro-
grams, improves care by improving nurses’ understan-
ding of patients’ particular context. Despite the strengths
of the national health care system, nurses face a number
of significant challenges in their practice. As nurses age
and retire, and hospital budgeted are tightened, staffing
is frequently inadequate. Moreover, nursing teams in-
clude growing numbers of very junior nurses, with little
or no clinical experience. Consequently nurses are una-
ble to provide what they regard as necessary care, resul-
ting in significant psychological and moral distress. Many
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nurses suffer an ‘In-Between Moral Bind’ from having
clinical responsibility for their patients’ well-being wi-
thout the authority to control the required conditions and
care. Nurses frequently feel that they are neglecting their
patients, or that patients are at risk because of inade-
quate nursing monitoring and care. Although there may
be some significant problems, some nurses are providing
increasingly sophisticated care as staff nurses, clinical
nurse specialists, or nurse practitioners, while doctorally
prepared nurses are conducting research to help streng-
then the knowledge that nurses can draw upon. Such
developments require a supportive environment that re-
cognizes the value and complexity of nursing care.
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Adolescer com aids apresenta para área da saúde um des-
afio, que perpassa as dimensões epidemiológicas, clínica,
social e existencial1, e que inter-relaciona as possibilidades
e os limites das tecnologias para o cuidado em saúde. Essa
problemática configurou-se a partir do contexto histórico da
aids pediátrica no Brasil, que é conseqüente da infecção pelo
HIV em mulheres, sendo que, por meio da transmissão ver-
tical (TV) do HIV, as crianças são inseridas no quadro epide-
miológico da epidemia2. Assim, inicia-se a trajetória vivida
por uma geração que, desde o início da vida, apresenta de-
mandas de cuidado em saúde, especialmente, de acompan-
hamento multiprofissional permanente em serviço de saúde
especializado e de dependência de tecnologia medicamen-
tosa, o que as inclui no grupo de crianças com necessidades
especiais de saúde (CRIANES). A infância, dessas crianças
infectadas por TV do HIV, é vivenciada em meio aos desafios:
da exposição à infecção pelo HIV; da imunodeficiência; das
manifestações sintomatológicas da doença; da morbi-morta-
lidade por aids ou co-infecções; das (re)internações hospita-
lares; e do cotidiano medicamentoso, na adesão ao
tratamento, sua efetividade, efeitos colaterais e limites tera-
pêuticos; entre outras questões associadas ao adoecimento.
Essas situações desvelam a fragilidade clínica3 específica
desse segmento populacional. Somam-se outros desafios
que essas crianças vivenciam: da unidade familiar, que é
composta por pais que também vivem com HIV/aids, ou
diante da orfandade, se (re)estrutura com cuidadores da fa-
mília estendida ou adotiva, ou cuidadores em casas de apoio;
da inclusão social nas creches/escolas; do cotidiano de
acompanhamento de saúde, com as questões de acesso,
acolhimento, qualidade do atendimento, estabelecimento/
manutenção do vínculo profissional-criança-família; e do si-
lêncio/silenciamento da condições sorológica e da revelação
do diagnóstico. Essas situações desvelam a sua vulnerabili-
dade social3. Ao considerar que essas crianças estão ven-
cendo os desafios e as barreiras que têm se apresentado,
estamos diante de uma primeira geração de TV do HIV que
está adolescendo com aids. Neste adolescer mantém a fra-
gilidade clínica e sua vulnerabilidade social torna-se ainda
mais complexa: estão vivenciando as relações com os pares;
as descobertas da sexualidade; o estabelecimento de rela-

ções sorodiscordantes ou soroconvergentes; a negociação
do uso do preservativo; o risco de uma (re)infecção pelo HIV;
a possibilidade de gestação na adolescência; o desejo de
constituir família; o contato com as drogas lícitas/ilícitas e
com a violência; a inserção no mercado de trabalho; entre
outras, que revelam também a inter-relação com questões
econômicas, de gênero, de escolaridade, inclusive políticas no
que tange aos direitos humanos e ações governamentais de
proteção, prevenção e assistência. Essa discussão foi possível
a partir da análise do estado da arte, para problematização do
adolescer com aids. Primeiramente, foi desenvolvido o ma-
peamento4 da produção científica brasileira em aids na in-
fância e na adolescência, no período de 1980-2005. Assim,
foi feita a organização/sistematização do conhecimento exis-
tente na temática da aids, convergindo às áreas da saúde do
neonato (que envolve a transmissão vertical do HIV), da
criança (HIV/aids pediátrica) e adolescente (HIV/aids na ado-
lescência). E, posteriormente, foi feita uma análise da ten-
dência5 dessas produções, que desvelou as particularidades:
na infância, destaca-se o predomínio do caráter clínico-epi-
demiológico e as intervenções assistenciais, e na adolescên-
cia, o caráter sócio-cultural e as intervenções preventivas. A
relevância desse exercício reside no revelar das característi-
cas e evidências que sustentam políticas públicas e ações
de proteção, prevenção, assistência e vigilância epidemioló-
gica, para o grupo populacional específico daqueles que
estão adolescendo com aids. Ou seja, mostra a invisibilidade
de uma primeira geração de crianças que foram infectadas
por TV do HIV e estão vivenciando a transição para uma nova
etapa do desenvolvimento humano, contrariando aquilo que
se previa nas dimensões: epidemiológicas e clínicas da do-
ença, tecnológicas dos limites do tratamento e da ausência
de cura dessa doença. Assim, se mostram lacunas existentes
na produção científica, para dar visibilidade às necessidades
atuais neste campo de investigação, que indiquem a conti-
nuidade e/ou desenvolvimento de novas pesquisas, a exem-
plo: da vigilância epidemiológica de aids em crianças e
adolescentes; dos direitos das crianças e adolescentes que
vivem com HIV/aids; da transição da infância para adoles-
cência da primeira geração de transmissão vertical do HIV; e
dos adolescentes soropositivos ou doentes de aids.
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Trata-se de uma reflexão sobre a adolescência, família e cui-
dado á saúde, a partir da produção de conhecimento, nesta
etapa da vida, do Grupo de Estudo  Cuidado de Saúde nas
Etapas da Vida. CEVIDA, da experiência com ensino na gra-
duação e pós-graduação. No primeiro momento serão apre-
sentados alguns aspectos relativos ao desenvolvimento
humano e o processo de adolescer, após faremos um breve
comentário sobre os resultados de três estudos.e por fim
algumas reflexões sobre o cuidado de saúde do adolescente.
A experiência do adolescer representa uma etapa do desen-
volvimento humano, que caracteriza-se como um processo
sistemático, coerente e organizado, contudo complexo, mul-
tifacetado, resultante da interação de diversos fatores tanto
intrínsecos como extrínsecos a pessoa, ou seja, as inter-re-
lações entre sujeitos em desenvolvimento. Outros elementos
preponderantes neste processo são o contexto histórico cul-
tural, o espaço e o tempo (TUDGE, 2001).Estudar o desen-
volvimento humano significa compreender as mudanças das
pessoas ao longo de sua existência, as múltiplas influências
que o afetam além da família; isto é, visualizar cada pessoa
inserida no seu contexto. A família, neste contexto, apresenta
importante função de socializada, independente de sua es-
trutura e modelos, este papel é observado nas diferentes
sociedades. A criança no convívio familiar vai iniciar sua
aprendizagem, introjetando valores, internalizar de regras e
normas, preparando-se par a sua inserção no meio social
mais vasto.   (BIASOLI-ALVES, 2001). A adolescência refere-
se a uma etapa da vida em que acontecem significativas
transformações físicas, emocionais e sociais, constituindo-
se como um rito de passagem, em que ocorre a perda do
corpo infantil, isto é, deixar de ser criança e ingressa na vida
adulta.(CAUDURO, 2005). Considerando o adolescer uma
etapa de transição da vida infantil para a vida adulta, é as-
sinalada por alterações significativas no seu processo vital.
A adolescência situa-se na segunda década da vida, apre-
senta mudanças físicas mais rápidas e profundas, atinge a
maturidade reprodutiva e a capacidade de pensar abstrata-
mente e de usar o pensamento científico. Entretanto o ego-
centrismo persiste em alguns comportamentos, apresenta
forte desejo de independência e a.busca de identidade
torna-se fundamental para ele. O grupo de amigos ajuda o

adolescente a desenvolver e testar a sua auto-imagem,
neste período, fundamental a aceitação e o reconhecimento
como pessoa única. O relacionamento com os pais, geral-
mente, é bom. Pode-se dizer que é a fase de construção do
“eu”, tanto no plano social quanto no plano coletivo. É como
florescer para uma nova etapa da vida, buscando, no seu
potencial, emancipação, cidadania e relação com o mundo
exterior ao âmbito familiar. : (CAUDURO, 2005). Contudo,
nesta fase da vida, o adolescente encontrar-se mais sus-
ceptível, pois considera-se infalível colocando-se, muitas
vezes, em situações de risco em relação aos acidentes au-
tomobilísticos, ao abuso de drogas, as doenças sexualmente
transmissíveis, a violência sexual e ao suicídio. A mortalidade
está em ascensão, neste período, de vivida do adolescente,
considerando os fatores citas.  A seguir serão comentados
os resultados de pesquisas que bordam a temática do ado-
lescente, ofereceram subsídios para o cuidado e ensino de
enfermagem. A primeira teve como tema o desenvolvimento
do apego da mãe adolescente e seu bebê: os objetivos
foram conhecer a vivência da adolescente como mãe; re-
conhecer as manifestações de apego entre mãe/bebê e con-
hecer os fatores que facilitam/dificultam o desenvolvimento
do apego. Foi um estudo longitudinal com uma abordagem
qualitativa, participaram seis mães adolescentes, com idade
entre treze e dezenove anos e seus bebês, vinculada ao Pro-
grama de Saúde da Família (PSF) da Vila Pinto de Porto Ale-
gre. Utilizou-se entrevistas semi-estruturadas e observações
participantes.Para a coleta e análise de conteúdo Resultados
apontaram que as jovens apresentam um grau de satisfação
em relação ao seu bebê desde os primeiros dias, demons-
trado por meio de aconchego, embalo do bebê, canção de
ninar, cuidados com higiene e amamentação. Duas mães
manifestaram outras reações como verbalização de raiva,
por choro constante do bebê e a outro afastamento eviden-
ciado pelo grande intervalo entre as visitas ao seu filho pre-
maturo que esteve hospitalizado. Referem cuidados que lhes
são transmitidos pela família como, por exemplo, na cólica:
deitar de bruço; no soluço: lã na testa e dá de mamar;
quando chora: pegar no colo e embalar. No primeiro mês de
vida todos os bebês, com exceção do prematuro, apresen-
taram um crescimento e desenvolvimento adequado, verifi-

A INTERFACE DA PRATICA ASSISTENCIAL 
COM O ENSINO A PESQUISA E A EXTENSÃO 

NA ÁREA DA ADOLESCÊNCIA

Maria da Graça Corso da Motta*

  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. 473-474

CO
NF

ER
ÊN

CI
AS

CO
NF

ER
ÊN

CI
AS

473



cado durante a observação dos pesquisadores e mediante
medidas antropométricas. Os resultados permitem concluir
que os quatros jovens que contam com apoio familiar, apre-
sentam uma relação afetuosa com seus bebês, estão ama-
mentando, demonstram preocupação com a saúde e a
higiene do filho. Em duas mães que possível observar uma
fragilidade no vínculo afetivo com o bebê.(PEDRO MOTTA;
RIBEIRO; BOTENE; ANTUNES, 2005). A segunda pesquisa
buscou-se compreender os significados de ser pai, na ado-
lescência, de recém-nascidos hospitalizados na Unidade de
Internação Neonatal, caracterizando-se como um estudo
qualitativo, os participantes foram sete pais adolescentes,
com idade entre 17 e 19 anos, que estavam acompanhando
seus bebês durante a hospitalização, no período de outubro
de 2004 a fevereiro de 2005. A entrevista semi-estruturada
e observação participante foram utilizadas na coleta de
dados e análise de conteúdo.Destaca-se o tema “Vivência
Familiar e Social do Pai Adolescente” e os subtemas: Família
de Origem do Pai Adolescente; Gravidez: Reação da Família
de Origem do Pai Adolescente e da Companheira; Constru-
ção da Nova Família; Apoio Familiar. Retrata-se o momento
em que o casal de adolescentes consolida sua própria famí-
lia, tendo como base o apoio de suas famílias de origem.
(CAUDURO, 2005).Algumas reflexões sobre a vivencia pre-
cocemente da maternidade e/ou paternidade durante o pe-
ríodo do adolescer, as interfere na vida cotidiana, destes
jovens suas perspectiva de futura, considerando que neces-
sitam adiar muitos de seus projetos.A gestação não plane-
jada tanto para a mulher como para o homem provoca
alteração na sua vida, os estudos são interrompidos, neces-
sitam do suporte da família, para conseguir enfrentar esta
experiência de forma positiva. A equipe de saúde também
necessita preparar-se para adequar seus cuidados à saúde
deste grupo mãe/pai adolescente e bebê, procurando auxi-
lia-los a assumir a maternidade e/ou paternidade, fortale-
cendo os laços afetivos da mãe/pai /bebê para que a criança
possa crescer e desenvolver-se com segurança, prevenindo
o abandono e a violência, buscando fortalecer os vínculos
pais filhos, visualizando a família como uma unidade de cui-
dados. O cuidado à saúde dos adolescentes ainda é precário
enquanto políticas públicas de saúde, considerando que
existem programas apenas para a adolescente grávida.
Outro ponto a destacar é a formação de profissionais da
saúde, fundamentada na competência tanto na área instru-
mental quanto expressiva do cuidado, resgatando no pro-
cesso de cuidar saúde/doença, os valores humanos,
oferecendo dignidade e solidariedade aos seres humanos
nas diferentes etapas da vida.
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Sabemos que ate os anos cinqüenta do século passado, o
tratamento da doença foi quase totalmente excluído das fa-
mílias, para que as terapias fossem implementadas no hos-
pital, mudando do modelo familiar para hospitalar. Os
sociólogos Talcot Parsons e Renée C. Fox demonstraram
os benefícios desse processo para as famílias, num artigo
de 1952 que me parece um “clássico” da sociologia da
saúde. Mas, infelizmente, não abriu um novo campo frutí-
fero de  pesquisa sobre “Doença, Terapia e a família”, como
era do desejo dos autores. Esse artigo forneceu as bases
para analisar as interações entre o modelo biomédico e fa-
miliar de abordagem a criança doente. Hoje, em 2007, esse
modelo me parece oferecer benefícios para as doenças
agudas, mas cria problemas enormes para as famílias das
crianças que apresentam problemas crônicas, denomina-
das por Cabral de  crianças com necessidades especiais. O
modelo biomédico tem, em geral e sem intenções pejora-
tivas, uma tendência a infantilizar os pais dentro de um sis-
tema de atendimento institucional especializado e
ultra-especializado, retirando deles o apoio dinâmico da co-
munidade e da sociedade. E, depois, o modelo cria uma si-
tuação de dependência total da família ao sistema, isolando
socialmente essas famílias. As mães, ainda consideradas

como as cuidadoras da criança e de  toda a família pela
sociedade e pelo modelo biomédico, parece cada vez mais
explorada, esgotada e desqualificada, quando  ao mesmo
tempo, ao pai, na maioria das situações, não é atribuído
responsabilidade direta no compartilhamento da tarefa de
cuidador, cabendo a ele o papel social de provedor  da fa-
mília. Contraditoriamente, o modelo biomédico, que produz
cada vez mais doentes crônicos, pode separar  as famílias
da comunidade e da sociedade, as transformando em es-
cravas  do sistema de cuidado em saúde. As enfermeiras
pediátricas, infelizmente, parecem estar imersas na  ideo-
logia desse modelo biomédico, o que as impede de dife-
renciar  e, mesmo, podem fortalecer esse  modelo,
tornando-se uma policia das famílias. Segundo meu ponto
de vista,  a Enfermagem deveria  romper com esse modelo
para incluir os benefícios dele dentro de um modelo social
e político que envolva   as comunidades e a sociedade.
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